Nummer 02 | week 38 | 2022
AGENDA
Kinderboekenweek

:

05-10 t/m 14-10

Herfstvakantie

:

24-10 t/m 28-10

Luizencontrole

:

31-10

Volgende nieuwsbrief

:

week 42

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende maand. Zoals u kunt zien hebben wij een
aanpassing gemaakt in onze nieuwsbrief. Voor beide scholen hebben nu een gezamenlijke
nieuwsbrief. In deze brief houden wij u graag op de hoogte van de lopende zaken binnen
school. Daarnaast zal de nieuwsbrief elke maand verschijnen. Aan het einde van de maand
ontvangt u van ons de nieuwsbrief, hierin kijken we terug naar de afgelopen maand en
vervolgens vooruit naar de nieuwe maand. Algemene zaken voor de gehele school leest u in
het eerste deel. Daarna worden waar nodig nog mededelingen gedaan die voor een van de
scholen van belang is.
Ziekte personeel:
Zoals u misschien in de afgelopen tijd al gemerkt heeft, hebben wij te maken met ziekte
binnen het personeel. Wij proberen dit zo goed mogelijk op te vangen binnen de school. Het
kan zijn dat er geen mogelijkheid is voor vervanging. Mocht dit het geval zijn, dan kan het
zijn dat leerlingen thuis moeten blijven. Indien u opvang problemen heeft op zo’n moment,
dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Samen kijken wij naar wat er wel mogelijk is.
Amaryllisbollenactie
Dit jaar doen we opnieuw mee met de amaryllisbollenactie. Afgelopen week heeft u zoon of
dochter het infoblad inclusief bestellijst mee. Wij hopen dat alle leerlingen meedoen met
deze actie. De bestellijst moet uiterlijk 12 oktober ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht. Er zijn extra bestellijsten beschikbaar.
Gevonden voorwerpen
Soms gebeurt het dat er kleren of andere voorwerpen op school blijven liggen. Wanneer wij
deze op het schoolplein vinden, leggen wij deze bij de gevonden voorwerpen. Het kan zijn
dat een leerling iets vergeten is rondom het schoolplein. Als school kunnen wij dit helaas
niet altijd in de gaten houden. Mocht u iets kwijt zijn, dan kunt u dit navragen in de groep.
De verantwoordelijkheid voor de meegenomen spullen blijft echter bij het kind en de ouder.
Mocht uw zoon of dochter met een kledingstuk thuis komen die u niet herkent, dan vragen
wij u om deze weer naar school mee te geven. Misschien is een ander kind dit kledingstuk
wel kwijt.

Vakantierooster & studiedagen 2022 – 2023 De Arend en De Wingerd:
Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Paasvakantie

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaartvakantie

18-05-2023 t/m 19-05-2023

Pinkstervakantie

29-05-2023

Zomervakantie

10-07-2023

23-12-2022 om 12.00 uur vrij!

t/m

18-08-2023

07-07-2023 om 12.00 uur vrij!

Studiedagen en Evaluatie dagen 2022 – 2023:
Alle leerlingen van De Arend en De Wingerd zijn vrij / Stage gaat niet door!
Donderdag
Dinsdag
Maandag

:
:
:

09-02-2023
11-04-2023
12-06-2023

Arend mededelingen
Schoolkamp en schoolreis
In de afgelopen maand zijn leerlingen op schoolkamp of op schoolreis gegaan. De leerlingen
hebben ontzettend genoten. Zo was het schoolreisje naar Schateiland geweldig en het
schoolkamp naar Soest 1 groot feest. We hebben gezien dat dit bij heeft gedragen aan de
groepsvorming van de groepen, nieuwe vriendschappen zijn gesloten en kinderen hebben
elkaar beter leren kennen.
Onkostenvergoeding rijden schoolkamp
Heeft u kinderen naar schoolkamp gebracht of gehaald? Dan kunt hiervoor een onkosten
vergoeding krijgen. Er is een formulier meegeven om deze te declareren. Voor vragen kunt
u contact opnemen met de administratie.
Bericht van de MR De Arend
Beste ouders, Aan het begin van een nieuw schooljaar willen wij als Medezeggenschap Raad
(MR) van De Arend ons even aan jullie voorstellen. Ons MR team bestaat uit twee
leerkrachten en twee ouders. De leerkrachten zijn Lilian Kramer en Leonie Westhuis. De
ouders zijn Angelique Pluim en Janet Nagelhout. Sinds dit schooljaar hebben wij een
mailadres waarop jullie ons kunnen bereiken; mr@arendnunspeet.nl Mocht u vragen of
ideeën hebben schroom niet en neem gerust contact met ons op. U kunt ons ook altijd
persoonlijk even aanspreken. Met vriendelijke groet, MR De Arend

C-West
Zoals u misschien al weet is juf Greta afgelopen weken niet op school geweest. Zij is ziek
thuis. Juf Leonie is nog herstellende van een breuk in haar been. Dit betekent dat beide
leerkrachten afwezig zijn. Gelukkig is er vervanging gevonden. Meester Jobbe, eerder al op
school geweest, vangt in afwezigheid de groep op. Wij zijn erg blij dat hij ons team
ondersteund. Juf Greta zal in de komende tijd af en toe even op school komen om weer
rustig op te bouwen.
Wingerd mededelingen
Bericht van de MR De Arend
Beste ouders, Aan het begin van een nieuw schooljaar willen wij als Medezeggenschap Raad
(MR) van De Wingerd ons even aan jullie voorstellen. Ons MR team bestaat uit twee
leerkrachten en drie ouders. De leerkrachten zijn Esmeralda Koetsier en Jannie Fikse.
De ouders zijn Aart Vos, Else Marie Scheepers, Charlotte Struik. Wij hebben een mailadres
waarop jullie ons kunnen bereiken; mr@dewingerdnunspeet.nl Mocht u vragen of ideeën
hebben schroom niet en neem gerust contact met ons op. U kunt ons ook altijd persoonlijk
even aanspreken. Met vriendelijke groet, MR De Wingerd
Ouder Commissie
Voor de zomervakantie hebben een aantal OC leden afscheid genomen:
Dhr. G. Dekker, mw. M. Korenberg, Dhr. J. van Meulen en mw. D. van Boven. We bedanken
jullie hartelijk voor je inzet en betrokkenheid binnen de OC!
Intussen hebben zitting genomen dhr. G. en/of M. Logtenberg, mw. J. van Loo en mw. H. van
Hattem.
Mw. A. van Tongeren heeft te kennen gegeven dat ze ook zitting wil nemen in de OC.
Wilt u een tegenkandidaat indienen, dan kan dat binnen 10 dagen na het verschijnen van
deze Nieuwsbrief bij juf Adri.
Met vriendelijke groet, namens de Ouder Commissie Adri Tissingh.

