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Belangrijke data:  

- 17 juli: leerlingen vrij, start 

van de zomervakantie. 

- 31 augustus: start nieuwe 

schooljaar 

 
Schoolgids: 
De nieuwe schoolgids is 
inmiddels verstuurd. Lees 
hem goed! Er staat 
belangrijke informatie in.  
 
We kregen zojuist een 
rectificatie van Frida Dida: 
Deze organisatie komt 
kinderen NIET ophalen van 
school. In de schoolgids 
staat dat dit wel zo is. 
Opgelet dus!  
 
Inhaalprogramma: 

Na de zomervakantie 

starten we met een 

inhaalprogramma. De 

ouders van de leerlingen die 

meedoen met het 

inhaalprogramma worden in 

september hiervoor 

benaderd. Als uw kind 

uitgenodigd wordt, kunt u 

uitgaan van twee uur per 

week bijles.  

Met het inhaalprogramma 

helpen wij kinderen die nog 

wat extra uitleg nodig 

hebben bij bepaalde 

leerstof. Ze krijgen les van 

onze eigen leerkrachten en 

stagiaires. Meer informatie 

over het inhaalprogramma 

volgt in september. 

 

Overblijfkrachten gezocht! 

Wij zijn nog steeds op zoek 

naar goede overblijfouders! 

Vindt u het leuk om tussen 

de middag tegen een 

vergoeding een klas te 

begeleiden tijdens de lunch 

en het buitenspel, laat u dit 

dan weten aan Margriet 

(overblijfcoördinator) of 

door aan de directie een 

mail te sturen: 

directie@arentschool.nl 

 

Afscheid groep 8: 

De afgelopen twee weken 

hebben de leerlingen een 

superleuke periode gehad. 

Van adventure event tot 

aan sport- en speldagen op 

en rond de school. 

Afsluitend was de musical 

die ook voor opa’s, oma’s 

en andere familieleden via 

livestream was te volgen. 

De kinderen hebben 

genoten van deze dagen. 

Het was een groot feest en 

dat hebben ze verdiend! We 

wensen alle leerlingen van 

groep 8 een fijne vakantie 

en heel veel succes op het 

VO! 

 

Verlof 

We kunnen het niet genoeg 

benadrukken, maar het is 

niet toegestaan om na de 

zomervakantie verlof aan te 

vragen bij de directie. Ook 

niet als u op vakantie bent 

geweest in een land met de 

corona-code geel of oranje. 

Het betekent dus dat 

maandag 31 augustus alle 

leerlingen van de 

Arentschool starten in de 

(nieuwe) klas.  

Een bijzonder schooljaar  
We zijn misschien meer 
dan anders echt toe aan 
vakantie. Het was een 
bijzonder en intens jaar. 
De coronacrisis heeft veel 
teweeggebracht bij u 
thuis en bij ons op school. 
We hebben ons er samen 
doorheen geslagen. Dank 
daarvoor. We zien 
ondanks alles een mooie 
leeropbrengst, dat is het 
goede nieuws! En nog 
veel belangrijker: we zijn 
gezond gebleven.  
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Nog meer goed nieuws: 
met de nieuwbouw gaat 
het vlot! Als alles volgens 
plan verloopt, starten we 
in augustus 2021 in ons 
nieuwe schoolgebouw. 
De periode die we op de 
twee tijdelijke locaties 
doorbrengen is dus 
verrassend kort.  
 
Volgend schooljaar komt 
de inspectie bij ons op 
bezoek. Ons bestuur 
heeft ons voorgedragen 
voor het oordeel "Goed".  
Daar gaan we voor!  
 
Maar nu eerst vakantie.... 
We wensen iedereen een 
heerlijke zomer toe. Blijf 
gezond en graag tot 
maandag 31 augustus op 
de eerste schooldag!  
 
Hartelijke groet  
namens het Arentteam, 
Ellen van der Hout 
Directeur Arentschool 
 

 


