8 april 2022 nr. 15
Geachte ouder, verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken.
Agenda
14 april Paasviering
22 april Koningsspelen
Mededelingen
Van de schoolleiding
Deze week is de opbrengst van de Amaryllis-bollenactie bekend geworden. Bij de Wingerd is het
€1000,- geworden en bij de Arend € 900,- Een fantastische opbrengst.
Via de beide vriendenstichtingen word besloten waar de opbrengst aan besteed gaat worden.
Uiteraard laten we u dat weten.
We zijn ondertussen al volop begonnen met voorbereidingen voor het komende schooljaar. Een van
de acties is het plaatsen van vacatures op de site van de school en van EduCare. Daarnaast hebben
we ook een aantal oriëntatiedagen afgesproken met personeel dat belangstelling heeft voor onze
school.
Wat betreft corona hebben we nauwelijks nog zieken onder het personeel. We blijven met elkaar
wel heel alert en we testen bij de minste klachten met de zelftesten. De gevolgen na een
coronabesmetting vallen niet altijd mee en na herstel is er vaak een lange periode nodig voordat
iemand de gevolgen helemaal kwijt is.
Pasen
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles
weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw
begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat
maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat
God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal
altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

We wensen u alvast een Gezegende Pasen
Het team van De Arend.

Paasviering
Donderdag 14 april vieren we met alle leerlingen van de Arend het Paasfeest.
We beginnen met een sing-in, waarna alle groepen weer terug gaan naar de klas om het Paasverhaal
te horen.
Aansluitend lunchen we met alle leerlingen samen aan grote tafels in gebouw Oost.
Voor de lunch wordt gezorgd.
De kinderen moeten zelf een bord/beker/bestek meenemen.

Oproep van Samenwerkingsverband Zeeluwe voor nieuwe leden OndersteuningsPlanRaad:
Zie bijlage: Praat en denk mee over Passend Onderwijs in onze scholen!

Schoolfruit
Week 16 ( 18 april t/m 22 april) ontvangen wij voor het laatst het schoolfruit. We hebben 20 weken
genoten van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Info vanuit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Confirmatietest bij GGD niet meer nodig na positieve zelftest
Het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD te plannen vervalt
vanaf maandag 11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment voldoende.
Zelftesten aanvragen
Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week preventief
een zelftest te doen is sinds 15 maart vervallen. Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij
klachten een zelftest te doen. Om die reden blijft het mogelijk om zelftesten bij ons aan te vragen.
Uw personeel en leerlingen kunnen deze testen gebruiken bij klachten of bijvoorbeeld bij een
corona-uitbraak op school.

Data periode van voorjaarsvakantie tot meivakantie
8 april
15 t/m 18 april
22 april
25 april t/m 6 mei
10 mei

Nieuwsbrief 15
Vrij Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag
Nieuwsbrief 16
Koningsspelen
Meivakantie
Luizencontrole

