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Belangrijke Data

Tussentijdse evaluatie coronamaatregelen

December
Vr 18

Begin Kerstvakantie

12.00 uur

voor alle leerlingen

Januari
Ma 4

5

1e schooldag 2020

Kerstviering

Dit schooljaar vieren wij, als dit mogelijk is i.v.m. coronamaatregelen, het
Paasfeest in de kerk. Dit doen we samen
met alle leerlingen, ouders en leerkrachten.
Kerst vieren we in de groepen. Volgende week zal er eerst een digitale
sing-in zijn voor de groepen en later in
de week (donderdag of vrijdag) zullen
de leerkrachten het kerstfeest vieren in
de groep.

Na de kerstvakantie zullen we terugkomen met de uitslag van
de tussenevaluatie. Maar we willen nu alvast een punt met u
delen:
Het pad aan de Winckelweglocatie, dat naar de Stationslaan
gaat, blijkt nog steeds lastig pad om er 1,5 meter afstand te
houden. Dit is een probleem dat u alleen zelf kunt oplossen.
Loop altijd rechts en wacht op elkaar.
We hopen dat het beter zal gaan, zo niet dan zullen we andere
maatregelen moeten treffen.
U kunt dan denken aan het dragen van een mondkapje als u
op het pad loopt, of we gaan toch over op eenrichting.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat het beter gaat.
Daarnaast kwam de drukte op het grasveld aan de Winckelwegkant. Geef elkaar de ruimte om te passeren: ouders die wel
naar het plein gaan en ouders die wachten.
Alleen samen kunnen we de moeilijke punten oplossen. Zo maken we het veilig voor elke ouder en elk kind.

Kleutergroepen

Zoals u zelf al kunt zien worden de kleutergroepen groot in
aantal. We hebben daarom als team een aanvraag gedaan voor
de start van een derde kleutergroep. Hierover zijn we nog in
gesprek met het bestuur en de penningmeester. Zodra er meer
duidelijk is, laat ik het u zeker weten.
We zullen dan begin februari starten met een kleutergroep met
instroomkleuters.
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Samenwerkingsverband Zeeluwe

Parkeren Randweg

Praat en denk mee over Passend Onderwijs in onze scholen.
Word lid van de OPR! Heb je ideeën over Passend Onderwijs en
wil je actief meedenken over wat voor de kinderen het beste is,
meld je dan aan als kandidaat-lid van de OPR (Ondersteuningsplanraad). De OPR vertegenwoordigt ouders en leerkrachten en
is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Helaas werden de leerkrachten aangesproken door de overbuurman van de
Randweglocatie.
Nog steeds parkeren ouders hun auto
voor zijn oprit.
Wij begrijpen best dat het voor u lijkt
dat u er maar heel kort staat. Maar voor
de overburen is het heel vervelend om
niet weg te kunnen rijden bij hun eigen
huis.
Wij willen u vragen niet meer voor de
opritten en op de verkeersbult met uw
auto te stoppen. De kinderen kunnen
na het uitstappen best een klein eindje
lopen naar de ingang van school.
U kunt ook via de Industrieweg rijden,
zodat de kinderen langs de gymzaal lopen en zo naar school gaan.
We vragen als leerkrachten echt uw aandacht voor dit probleem. Het is snel op
te lossen als we allemaal rekening met
elkaar houden. Ook voor de veiligheid
van uw eigen kinderen.
Alvast hartelijk dank.

Opbrengst speculaasactie

Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor
passend onderwijs in Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Epe en Zeewolde. Vacatures OPR (Ondersteuningsplanraad): Per 1 januari 2021 zijn er 8 vacante plaatsen
in de OPR; 3 voor de oudergeleding en 5 voor de leerkrachtengeleding. Acht ouders en acht leerkrachten vertegenwoordigen
in de OPR alle ouders en onderwijsmedewerkers binnen onze
regio. De OPR heeft als belangrijkste recht eens per vier jaar in
te stemmen met het ondersteuningsplan, waarin staat hoe wij
passend onderwijs organiseren.
Nieuw beleid geeft de OPR ook instemmingsrecht op de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. De OPR vergadert zo’n zes keer per jaar, maximaal twee uur per keer. Er is
voor leerkrachten en ouders een vergoedingsregeling.
Tot 11 januari 2021 kunnen nieuwe kandidaat-leden zich melden bij srvdheide@zeeluwe.nl. Ben je geïnteresseerd en wil je
meer weten? Via deze link kom je op de website van Zeeluwe
voor meer uitgebreide informatie of via telefoon/mail:
S.R. van der Heide (ambtelijk secretaris OPR), T 06-86811867,
srvdheide@zeeluwe.nl

De leerlingen hebben allemaal weer
goed hun best gedaan om verschillende
soorten speculaas en andere etenswaren te verkopen. De winst van deze actie is bestemd voor een nieuwe muziekinstallatie en voor stichting Barnabas.
Met elkaar is er een prachtige opbrengst. Er is € 1737,81 opgehaald.
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Ontvangen via ouders, we geven dit graag door ….
Op zondagmiddag 13 december is er een interkerkelijke samenkomst speciaal voor kinderen.
Natuurlijk zijn ouders ook welkom!
Het begint om 14:00 uur en het is buiten op het terrein van Van de Put Transport, aan de

Oosteinderweg 107.
We gaan lekker zingen en er is een familievoorstelling: 'het cadeau van kerst".
Van harte welkom! Graag opgeven via eventbrite.nl, zoekwoorden kidsmiddag Nunspeet.
Neem een stoel en een dekentje mee!
Op 24 december is er een Christmas Worshipnight.
Meer info zie Facebook/ Instagram: nunspeetvoorjezus

KERSTAVOND 2020 ‘GEEF LICHT’
Nu ons Gospelkoor Genesis op kerstavond, 24 december a.s. vanwege
de coronamaatregelen geen kerstsamenkomst in het Oranjepark te Nunspeet kan organiseren hebben we bedacht om een ‘lichtjeslijn’ met als
thema ‘Geef Licht’ in Nunspeet te organiseren. Wilt u als inwoner van
Nunspeet tussen 18.00 en 20.00 uur op uw stoep of in hun voortuin een
lichtje aansteken? Door een lichtje aan te steken willen we laten zien dat
we allemaal (christelijk of niet) behoefte hebben aan licht. Licht van Jezus Christus, maar zeker ook licht van en voor elkaar. Weten dat we aan
elkaar denken, dat we er voor elkaar willen zijn! Dat we elkaar het licht
gunnen. Iedereen kan hier zijn/haar eigen invulling aan geven. Geef
mensen om u heen een lichtje en stel ze op de hoogte van deze actie en
steek zelf een lichtje of meerdere lichtjes aan. We hopen dat u meedoet!

Opgave nieuwe leerlingen
Op de laatste maandag van januari, 25 januari, is volgens de gewoonte de jaarlijkse open dag en aanmeldingsavond. Hoe we dat dit schooljaar vorm gaan geven is nog niet duidelijk. Wordt uw zoon of
dochter 4 jaar tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022, dan is het tijd om uw kind aan te melden
voor school. U kunt een aanmeldingsformulier vinden in de brievenbakjes bij de keuken of aan de
Randweg bij de ingang. Het is belangrijk om op tijd kinderen aan te melden zodat we ons goed kunnen
voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Aanmeldingen van leerlingen bepalen het aantal groepen die
we nodig hebben voor het volgende schooljaar.

Vrijdag 18 december
Op vrijdagmorgen 18 december sluit de school om 12.00 uur. We willen u vragen uw zoon of dochter
op tijd van school op te halen. Vanaf dat moment start de kerstvakantie.
De groepen 5 t/m 8 zijn die vrijdag dus ook om 12.00 uur uit.
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