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Onze nieuwsbrief 
 
Het team van Produs houdt u graag op de hoogte van activiteiten 
en ontwikkelingen in de school via deze nieuwsbrief.  
 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u vermeld onder het 
kopje Agenda. 
 

Agenda 

 
De herfstvakantie is van zaterdag 17 tot en met zondag 25 
oktober.  
 
Op maandag 26 oktober heeft het team van Produs een 

studiedag. De school is die dag gesloten. Leerlingen die 
individueel stage lopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 
De kerstvakantie is van 19 december 2019 tot en met 3 januari 2020. 
 

Activiteiten, zoals de wintermarkt en het schoolfeest, die normaal gesproken plaatsvinden 
in december, zijn vanwege de coronamaatregelen (nog) niet gepland. 
 

 
 

Vanuit het team 

 
Na de zomervakantie startte de heer Van den Boom op onze school. Hij 
staat op donderdag voor klas 3B. Daarnaast is hij vaste invaller voor 
Produs en Symbion.  
 
Mevrouw Tax werd in de zomervakantie voor de tweede keer moeder 
van een zoon. Ze geniet nu nog van haar zwangerschapsverlof. 
 

 

  



Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

 
Produs ontvangt van het ministerie van Onderwijs een 
vergoeding voor de boeken en voor veel andere leermiddelen. 
Produs krijgt géén geld voor zaken als introductiedagen, 
schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten, de sinterklaasviering, 
de wintermarkt en excursies. Daarnaast hebben we een CJP-
abonnement om culturele activiteiten te bezoeken of om cultuur 
binnen de school te halen.  
U heeft een uitnodiging van Schoolloket ontvangen om € 85,00 voor de ouderbijdrage te 
betalen. Gelrepashouders krijgen hierop een bedrag in mindering. De hoogte van dat 
bedrag wordt nog door de gemeente Arnhem vastgesteld. Om hiervoor in aanmerking te 
komen, hebben we een kopie van de pas van de leerling nodig.  
Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan onze school deze extra activiteiten organiseren. 
 

Digitale communicatie 

 
We streven er bij Produs naar om geen brieven te versturen. 
Hiermee willen wij de natuur een handje helpen door zo min 
mogelijk papier te verspillen. Dit lukt, omdat we van bijna alle 
ouder(s)/verzorger(s) een e-mailadres hebben.  
Er zijn nog een paar ouder(s)/verzorger(s) waarvan we het  
e-mailadres niet weten. Aan hen vragen we hierbij om het  
e-mailadres zo snel mogelijk aan ons door te geven via 

info@produsarnhem.nl. Binnen korte tijd stoppen we helemaal met het versturen van 
brieven en zal alles alleen per e-mail verspreid worden. Natuurlijk kunt u ook altijd op de 
website kijken voor het laatste nieuws en onze nieuwsbrief. 
 

Corona 
 
Op 28 september heeft premier Rutte weer een persconferentie 
gehouden. Hierin heeft hij gezegd dat we moeten proberen om 
weer zoveel mogelijk thuis te werken. Binnen Quadraam willen 
we ons aan deze richtlijn houden. Collega’s die geen les geven, 
zullen daarom zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken. Dat 
betekent dat sommige vertrouwde gezichten minder vaak op 
school te zien zullen zijn. Leerlingen en ouders houden zich 
goed aan de maatregelen. Bij verkoudheidsklachten en dergelijke, wordt de school gebeld 
en werkt de leerling thuis aan zijn/haar opdrachten. Het is voor ons als school prettig om 
op deze manier samen met ouders te kunnen bijdragen aan het indammen van de 
verspreiding van het virus. 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de kerstvakantie. 
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