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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. 

Agenda 

-Dinsdag, 25 januari 
Luizencontrole 
-Dinsdag, 1 februari 
Evaluatiedag De leerlingen zijn vrij. 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding 

We zijn alweer aan het eind van de tweede week na de Kerstvakantie. We waren blij dat we weer 
open mochten, maar hadden ook last van uitval van personeel door corona en andere ziekte. Ook 
moest een groep in quarantaine door meerdere besmette leerlingen. Gelukkig lijkt het volgende 
week weer helemaal goed te komen, maar het kan soms per dag weer veranderen. 
 
Personeel 

In december hebben we u geïnformeerd over het vertrek van een van onze Interne begeleiders Heidi 
Hoeven. Aan het eind van de maand kregen we ook bericht van het vertrek per 1 maart  van Magda 
Fleurke. Zij werkt als intern begeleider, leerkracht en teamleider. Dit houden we voor de leerlingen 
nog even stil, zodat het in de groepen waar ze werkt, geen onrust geeft. Ondertussen hebben we 
besloten om tijdelijk gebruik te maken van de inzet van tijdelijke intern begeleiders. Direct na de 
vakantie is Maaike Smits gestart in de Arend. Ze is voortvarend aan het werk gegaan en heeft 
inmiddels alle leerkrachten bezocht en heeft daarmee een beeld van de groepen opgebouwd. Een 
logische volgende stap is dat we ook voor de opvolging van Magda gebruik maken van een tijdelijke 
oplossing. Daarmee krijgen we tijd om goed te zoeken naar nieuwe intern begeleiders. 
Ook in de vakantie kregen we het bericht van Jolanda Pieltjes dat zij ons, na een heel lange periode 
als logopedist op de Arend, gaat verlaten. Dat gebeurt al per 1 februari. Ondertussen hebben we actie 
ondernomen om de logopedie zo goed mogelijk door te laten gaan. Zodra hier iets over bekend is 
laten we u dat weten. 
In de procedure voor adjunct-directeur ( samen met onze collega-school de Lelie) zijn we niet 
geslaagd in het vinden van een geschikte kandidaat voor onze school. We zijn nu opnieuw gestart 
met een procedure. Als alles goed gaat voert de commissie  volgende week de eerste gesprekken met 
kandidaten.  
 
Studiedag 

Op dinsdag 1 februari staat er weer een studiedag op de agenda. De kinderen zijn dan vrij. Op deze 
dag bespreken we de voortgang in alle groepen en worden afspraken gemaakt over het vervolg van 
het schooljaar.  
Voor iedereen een prettig weekend! 

  



Website 
De website van de school is aan vernieuwing toe.  Wellicht hebt u als ouder hier ideeën over. Hierbij 
dan ook de vraag of u suggesties hebt wat er verandert/verbeterd  kan worden. 
U kunt dit mailen aan wzonnenberg@arendnunspeet.nl  
 
Dansexpressie/drama 
Op de maandagen in januari, februari en maart komt Mireille Verheijen rrn dansdrama docent van 
cultuurkust dansexpressie en drama geven  aan de groepen A/B, B/C en C. 
Dans leert kinderen zich te uiten, op een andere manier dan verbaal. Dans leert kinderen creatief te 
denken en open te staan voor andere ideeën. 
Door drama leren de leerlingen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. Drama doet 
daarmee een beroep op sociale en culturele vaardigheden. Het ontwikkelen van spelvaardigheden 
en theatraliteit in dramalessen, gaat samen met de ontwikkeling van vaardigheden, zoals 
samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, creativiteit en zelfvertrouwen.                

 

Vakantierooster & studiedagen 2021 – 2022 De Arend en De Wingerd: 
Er zijn nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Daarom vind u hieronder het vakantierooster en 
de studiedagen voor de rest van dit schooljaar. 

 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Paasvakantie 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaartvakantie 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinkstervakantie 06-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022 
   08-07-2022 om 12.00 uur vrij! 

 
 
 
Studiedagen en Evaluatie dagen 2021 – 2022: Alle leerlingen van De Arend zijn vrij! 

Dinsdag  : 01-02-2022  Evaluatie dag 
Maandag  : 28-03-2022  Studiedag Educare 
Donderdag  : 16-06-2022  Evaluatie dag 
 
 

 

15 november -
22 april 

schoolfruit 

  1 februari Evaluatiedag. 
Leerlingen vrij 
 

  4 februari 11e nieuwsbrief 

14 t/m 17 
februari 

Rapportgesprekken 

18 februari 12e nieuwsbrief 

28 februari t/m 
4 maart 

Voorjaarsvakantie 


