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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. 

Agenda 

Woensdag, 17 november Groep E naar Mijn School 
Vrijdagochtend  19 nov gaat groep A naar het Noord Veluws Museum voor een Workshop en 
excursie; Wat doen die kleuren daar?  

Mededelingen 

Van de schoolleiding 
 
Start procedure werving adjunct directeur 
Deze week start de werving van een adjunct directeur. Onze beide teamleiders, Magda Fleurke en 
Wim Zonnenberg  hebben aangegeven dat ze zich liever gaan concentreren op de niet 
leidinggevende taken. Beiden hebben hun werkzaamheden op dit gebied meer dan uitstekend 
uitgevoerd.                                                                                                                                                             
Na overleg met de bestuurder, medezeggenschapsraad en team is besloten om een vacature te 
stellen voor adjunct directeur.  
 
Corona maatregelen   
De overheid geeft vanavond weer een persconferentie. Zoals nu te verwachten valt, worden er geen 
extra maatregelen voor het onderwijs afgekondigd. Wel heb ik aan alle personeel nog eens extra 
aandacht gevraagd voor de maatregelen de we nog steeds toepassen. Zoals de toegang  via de 
buitendeur van het lokaal, beperkt verkeer op de gangen en extra aandacht voor handen wassen etc. 

 

Halen en brengen op de Oosterlaan 
Van onze directe buren hebben we de opmerking ontvangen dat er regelmatig gevaarlijke situaties 
zijn op de Oosterlaan bij het halen en brengen van leerlingen. Ook wordt er lukraak geparkeerd op 
de uitrit en grasstrook aan de overkant. Vriendelijk verzoek van de buren om dit vanaf nu niet meer 
te doen. We rekenen natuurlijk op uw medewerking. 

 
Bloembollenactie  
De kratten zijn leeg en de bollen zijn met leerlingen meegegeven.  
Graag zo spoedig mogelijk het geld van de bollen inleveren bij de juf of meester. 
Uiterlijk 19 november willen we graag dat al het geld binnen is.  
 
Er zijn 763 bollen verkocht door de Arend leerlingen. 
 
Een aantal leerlingen hebben wel heel goed hun best gedaan. 
Dit zijn de leerlingen die de meeste  bollen hebben verkocht van hun klas.  
Amy groep A/B, Ruben groep B/C, Menno groep C, Stanley groep D en  
Tiemen groep E. 

  



Deze leerlingen hebben  een cadeaubon ontvangen. 
 
 
MInecraft XL   zie bijlage  
Deze bouwwedstrjid wordt gehouden op zaterdag 13 november. Voor kinderen van de leeftijd 7 t/m 
15 jaar. Het evenement wordt georganiseerd door de Bibliotheek Noordwest Veluwe en wordt 
gehouden in het TechLab in Harderwijk. Er is nog plek, zodoende doen we deze oproep. 

 
 
Ouderbijdrage 
U heeft begin oktober een brief gekregen van de Oudercommissie i.v.m. het betalen van de 
ouderbijdrage. Er zijn al veel bijdragen betaald, hartelijk dank daarvoor! 
Graag ontvangen we ook van de ouders die nog niet hebben betaald deze bijdrage! Wilt u deze 
z.s.m. betalen? De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 22,00 per kind, voor een 
tweede kind op De Arend € 17,00. Graag overmaken naar bankrekeningnummer 
NL72 RABO 0151206821 t.n.v. St. Vrienden Oudercommissie o.v.v. naam leerling. 
 
 
Schoolfruit  
Volgende week starten we met het schoolfruit. Zie bijlagen  
Gezonde traktatie zie onderstaande link 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Schoolfruitbeleid/Gezond-en-lekker-trakteren.htm   
 
 

15 november -
22 april 

schoolfruit 

24 november Sinterklaasfeest 

26 november 7e nieuwsbrief 

10 december 8e nieuwsbrief 

23 december  kerstviering 

24 december 9e nieuwsbrief 
Kerstvakantie 
vanaf 12.00 uur  
t/m 7 januari 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Schoolfruitbeleid/Gezond-en-lekker-trakteren.htm

