ABC

A
Avondvierdaagse
Via school kunnen kinderen zich opgeven voor deze jaarlijkse wandeltocht. We hebben gemerkt dat
het erg belangrijk is dat er voldoende ouders / begeleiders meelopen. Zo blijft het gezellig en leuk
om mee te lopen.

B
Batterijen / cartridges
In beide locaties staat een ton voor afgedankte batterijen en cartridges. Deze worden na het ophalen
gewogen. Per kilo ontvangt de school daarvoor punten, die kunnen we inleveren voor verschillende
schoolartikelen.
Besmettelijke ziekten
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft opgelopen (bijvoorbeeld krentenbaard of rode hond) wilt
u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de leerkracht of de directeur.
Regelmatig komt er een melding van krentenbaard. Wij hanteren als school een aantal vaste regels:
➢
➢
➢

altijd op school melden als er krentenbaard geconstateerd is bij uw zoon of dochter.
Om verspreiding te voorkomen vragen we u om uw zoon of dochter thuis te laten in de
periode van behandeling (vaak een zalf), meestal 2 tot 3 dagen.
Op school hebben we extra papierenhanddoekjes om verdere verspreiding te voorkomen.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Er zijn vijf leerkrachten die BHV-er zijn. Dat zijn: mw. Boers, mw. v.d. Hoeve, mw. v.d. Hardenberg,
mw. de Jonge, mw. de Ruiter, dhr. Oppelaar en dhr. Prakken
Buitengewoon verlof
Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen schriftelijk gericht te worden aan de directie. Speciale
formulieren hiervoor zijn verkrijg baar op school.
Op deze formulieren staat de wettelijke verlofregeling vermeld, zodat u kunt zien of u recht heeft
op verlof. In het algemeen moet er sprake zijn van buitengewone omstandigheden, zoals
sterfgevallen, ernstige ziekte van ouders, huwelijk, jubileum (12,5 / 25 / 40 / 50 jaar). In speciale
gevallen wordt de leerplichtambtenaar geraadpleegd. Buitengewoon verlof geldt nadrukkelijk niet
voor de planning van (tussentijdse) vakanties, omdat daardoor de voortgang van het leerproces
onnodig wordt onderbroken. Vervroegd op vakantie gaan voor een schoolvakantie of
vakantieweekend is niet toegestaan. We zijn verplicht om ongeoorloofd verlof te melden bij de
leerplicht ambtenaar.
Biddag
In de groepen besteden we aandacht aan Biddag. We gebruiken de mappen van de HGJB voor
onze voorbereiding. De leerlingen gaan die dag gewoon naar school.
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Buitenschoolse activiteiten
Ieder jaar zijn we betrokken bij verschillende sportactiviteiten:
- bowlen
- beachvolleybal
- voetballen
- tafeltennis
- korfballen
- avondvierdaagse
- zaalvoetbal
We vinden het fijn als u uw belangstelling toont om onze leerlingen aan te moedigen. Data en tijden
leest u in de nieuwsbrieven. Als er ouders zijn die een team willen en kunnen trainen dan horen we
dat natuurlijk graag.

C
Communicatie
We gebruiken de mail vanuit Parnassys en de Parro-app voor het communiceren met u.
De nieuwsbrieven en informatie die voor alle groepen hetzelfde zijn, komen vanuit directie en altijd
via de mail. U ontvangt deze mail op het mailadres dat bekend is binnen school. Het kan zijn dat u
de mail van school in uw map “spam” of “ongewenst” binnenkrijgt. U hoeft dan alleen maar een
vinkje om te zetten dat de mail van ParnasSys altijd doorgestuurd mag worden naar uw mailbox.
Leerkrachten gebruiken voor de groepen de Parro-app. Deze kunt u ontvangen op uw telefoon.
Hierop worden foto’s gezet van activiteiten en berichten verstuurd die voor die groep van belang
zijn. Daar kunt u bijvoorbeeld aangeven of u kunt rijden naar een activiteit.
De inschrijvingen voor de oudergesprekken gaan via de Parro-app.
Bij een ziekmelding van een leerkracht communiceer ik via de Parro-app met u. Dit omdat de app
vaak sneller gelezen wordt dan de mail. Het is ’s morgens voor u van belang om te weten welke
leerkracht er voor de groep staat, of dat er, bij noodgeval, helemaal geen leerkracht is en uw zoon
of dochter thuis opgevangen moet worden.
Mail vanuit ParnasSys

Alle zaken die van belang zijn voor alle ouders:
nieuwsbrieven
Aansturing: directie
Mail specifiek voor uw zoon of dochter
Aansturing: IB of leerkracht

Nieuws op de Parro-app

Groep gebonden nieuws, foto’s van activiteiten,
hulpvraag en invullen van de 10 en 15
minutengesprekken
Aansturing door leerkrachten
Melding van een zieke leerkracht
Aansturing : directie

Computer
Vanaf groep 1 worden er al digitale vaardigheden aan de kinderen geleerd. Vanaf groep 3 t/m 8 zijn
er chromebooks voor de leerlingen beschikbaar. We leren kinderen en verwachten van hen dat ze
op de juiste wijze deze apparatuur gebruiken. Eventuele moedwillige schade wordt op de
ouders/verzorgers verhaald. (WA-verzekering)
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Contacten ouders groep 8
Voor ouders van groep 8 worden aparte bijeenkomsten gehouden. Globaal gezien houden deze
bijeenkomsten het volgende in:
•
•
•
•

Gesprek rondom de verwachtingen voor het voortgezet onderwijs
Schoolkeuze gesprek
Afscheidsavond
De leerkrachten informeren u over data en mogelijkheden. Dit gaat vaak via ons
communicatiesysteem Parro.

D
Dankdag
In de groepen besteden we aandacht aan Dankdag. We gebruiken de mappen van de HGJB voor
onze voorbereiding. We hebben die dag een sing in georganiseerd door 1 van de groepen. De
leerlingen gaan die dag gewoon naar school.
Dierendag
Op of rond dierendag doen de leerkrachten een leuke activiteit. We hebben geen dieren op het
plein.
Doktersbezoek
We vragen u de afspraken met de dokter voor en na schooltijd te maken. Tijdens de lessen geeft dit
erg veel onrust bij de kinderen en de leerkracht. Hierdoor missen de kinderen lesstof die later
ingehaald moet worden.

E
Excursies
Voor zover dit bij het lesprogramma aansluit, maken sommige groepen kleine excursies naar
interessante instellingen in de omgeving (bijvoorbeeld bibliotheek, excursies tijdens de IPC lessen).
Ook kunnen ouders, als zij dat willen in de groep iets vertellen, dat aansluit bij de lessen

F
Fietsen naar school
Wij vragen de kinderen, die op loopafstand van school wonen, lopend naar school te gaan.
De kinderen die wel met de fiets naar school komen vragen we om de fiets netjes neer te zetten op
de daarvoor aangewezen plekken.
Fotograaf
Dit jaar worden er portret- en groepsfoto’s gemaakt. De fotograaf is 22 februari 2022 op school.

G
Gebedsgroep
De gebedsgroep wordt gevormd door betrokken ouders. Deze ouders leggen in gebed alle zaken van
de school en verschillende groepen voor de Here God neer. Ze hebben als doel te bidden en te
danken voor alles wat er op school met kinderen en personeel gebeurt. In Mattheüs 18: 20 belooft
onze Hemelse Vader ook ons ‘waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun
midden’. Als u als ouder / verzorger zich aangesproken voelt bent u uitgenodigd om zich op te geven
voor deze gebedsgroep. Dat kan via, immanuelgebedsgroep@outlook.com. Op de website kunt u
meer lezen over de werkwijze van de gebedsgroep en de data van samenkomen.
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Gevonden voorwerpen
Spullen die gevonden zijn of lange tijd aan een kapstok blijven hangen, worden tijdelijk bewaard in
een bak in de personeelskamer. Aan het einde van het schooljaar verzamelen we alles in een grote
zak voor de kledingactie. Twee maal per jaar zullen we via parro of nieuwsbrief u foto’s laten zien
van alle gevonden voorwerpen.
Gym
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de Sporthal Feithenhof aan de Electraweg.
Voor de gymles heeft uw kind een sportbroekje / shirt of een gympakje nodig. Het is verplicht
gymschoenen te dragen i.v.m. het oplopen van wratten. De gymdagen zijn dinsdag en vrijdag.

H
Hoofdluis
Iedere maandag- of dinsdagmorgen na een vakantie houden wij een controle op hoofdluis. Deze
controle wordt gedaan door ouders, die door de GGD zijn opgeleid. Als hoofdluis aangetroffen
wordt, neemt de coördinator contact met u op. Om te voorkomen dat hoofdluis zich verspreid op
school is het verplicht voor uw kind de zogenaamde luizencape te gebruiken, die over de jas van uw
kind heen gedaan kan worden. Deze capes zijn van de school en worden uw kind gedurende zijn
schoolloopbaan ter beschikking gesteld. Stelt u zelf bij uw zoon of dochter hoofdluis vast dan vragen
wij u dit te melden bij school.
Huisbezoek
In groep 1 krijgt ieder kind een kennismakingsbezoek van de leerkracht. In de overige leerjaren heeft
de leerkracht de mogelijkheid om u tijdens het spreekuur uit te nodigen.
Huiswerk
In de hogere groepen krijgen de kinderen huiswerk. Om duidelijkheid te geven over onze
uitgangspunten over huiswerk en de hoeveelheid die u per groep kunt verwachten staat er een
overzicht in deze schoolgids.

I
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houden wij een informatie avond. Vanwege coronamaatregelen is
dit ook dit jaar weer in een digitale vorm. U ontvangt informatie over het leerjaar van uw kind. Wat
gaan de kinderen leren in dit schooljaar, hoe ziet een dag eruit, wat kunt u dit jaar verwachten.
De informatieavond voor de Triade groepen proberen we op een corona veilige manier vorm te
geven. U ontvangt de uitnodiging via de leerkrachten.
Informatievoorziening gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, biedt de wet ons als school een duidleijke
richtlijn wat betreft informatie verstrekking aan ouders. De school is verplicht beide ouders op
gelijke wijze te informeren. Digitale nieuwsbrieven kunnen naar beide ouders gestuurd worden mits
het juiste mailadres bekend is. Parro kan open staan voor beide ouders, mits de juiste gegevens
bekend zijn bij school.
We zien het liefst dat ouders zoveel mogelijk samen naar het spreekuur komen. Als dat niet kan, dan
vragen wij de ouders om de gesprekken af te wisselen. Als dat ook niet mogelijk of niet wenselijk is
dan kunnen er aparte afspraken gemaakt worden. Ten aanzien van rapporten geldt dat als de ouders
erom vragen er ook een extra kopie meegegeven kan worden. Als het verstrekken van informatie
aan een van de ouders niet is toegestaan (bijvoorbeeld via een gerechtelijke uitspraak) moet dit
schriftelijk bewijs hiervan aan de directie te worden overlegd.

CNS Nunspeet
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Inschrijving
De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats op maandag 31 januari 2022. Via advertenties in
de plaatselijke bladen wordt u hierop geattendeerd. Op deze avond kunt u:
•
•
•

een inschrijfformulier invullen,
kennismaken met de directie, team en leden van de O.R.
rondgeleid worden door de school.

Er is ook een mogelijkheid om ’s morgens de school te komen bekijken op het moment dat alle
leerlingen les krijgen.
De toelating is niet afhankelijk van geloofsovertuiging. Ouders dienen wel de grondslag en
doelstelling van de school te respecteren. De leerlingen die 4 jaar worden mogen voor het eerst naar
school. In de periode voor de 4e verjaardag wordt hij / zij door de leerkracht een dagdeel op school
uitgenodigd om kennis te maken met de groep. Naast deze inschrijvingsavond kunt u ook een
afspraak maken met de directeur voor een kennismaking of rondleiding.
Inspectie van onderwijs
De Inspectie van het onderwijs onderzoekt en toetst de kwaliteit van het onderwijs. Scholen hebben
een steeds grotere beslissing- en bestedingsvrijheid om hun onderwijs in te richten naar hun visie.
De gegevens van de Inspectie van het Onderwijs zijn:
Inspectie van het Onderwijs,
info@owinsp.nl,
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

K
Kamp
De leerlingen van groep 8 gaan op kamp naar een kampeerboerderij in Garderen. Informatie over
het kamp en de kosten hiervan worden u ruim van tevoren meegedeeld. Dit schooljaar gaat groep
8 op kamp van maandag 23 t/m woensdag 25 mei 2022
Kerstfeest
Kerstfeest vieren we samen met de kinderen, ouders en andere belangstellenden in de
Driestwegkerk in Nunspeet. We zijn hierbij afhankelijk voor de dan geldende corona maatregelen.
Kerstfeest vieren we op dinsdagavond 21 december.
Klachten
Als u vragen of opmerkingen heeft dan stellen wij het zeer op prijs als u contact opneemt met de
leerkracht van uw kind. Komt u er in eerste instantie niet samen uit dan kunt u ook een gesprek
aanvragen met de directeur.
Kleding
Onze school is een Christelijke school. Wij dragen het Christelijk gedachtegoed in de geest van de
grondslag van de Vereniging voor Christelijke Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet uit. Wij helpen
de ouders om hun kinderen te onderwijzen in de christelijke geloofsleer. Bovenstaande heeft
consequenties voor ons handelen met en naar elkaar. Wij zullen op onze scholen uitingen van
andere godsdiensten niet toestaan.
Vanuit onze overtuiging willen wij respect hebben voor het lichaam met invoelingsvermogen voor
omgangsvormen en goede zeden. Om die reden accepteren wij geen uitdagende kleding. D.w.z.
geen naveltruitjes, geen kleding met seksueel getinte of uitdagende teksten, geen kleding met
doodshoofden of anderszins aanstootgevende afbeeldingen. Dit geldt ook voor andere zaken die de
school binnen komen. Wij denken daarbij aan tassen, etuis, mappen enz.
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Uit het oogpunt van fatsoenlijke omgangsvormen is het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen
binnen de schoolgebouwen verboden. Dat betekent ondermeer, dat het dragen van een
baseballpet, ijsmuts e.d. onder schooltijd niet is toegestaan. Van medewerkers en stagiaires vragen
wij, dat ze zich netjes en correct, kortom representatief kleden. Behalve oorbellen worden zichtbare
piercings niet toegestaan. We werken aan een sfeer waarin iedereen zich prettig voelt en daarbij
speelt ook kleding een grote rol.
Kleding enz. merken
Het gebeurt regelmatig, dat er op school spullen van kinderen blijven liggen. Dit kan variëren van
kledingstukken tot bekers. Het blijkt soms moeilijk om de eigenaar te achterhalen. Wij raden u dan
ook aan om met name in de onderbouw kleding en bekers te merken.
Kleutergym
Als het goed weer is spelen de kleuters buiten. Buiten spelen is een onderdeel van
kleutergymnastiek. Een keer in de week gymmen de kleuters binnen. De gymschoenen en
gymkleding (’t shirt en broekje of gympakje) blijven in tasjes op school hangen. Het is prettig als de
schoenen en kleding van naam voorzien zijn. Een probleem van binnen gymmen is altijd het uit- en
aankleden. Dit neemt veel tijd in beslag. Als de kinderen dit zelf kunnen, komt dit de
kleutergymnastiek ten goede. Klittenband of elastiek aan de gymschoenen is handig.
Koningsdag
Dit feest wordt samen met andere basisscholen in overleg met de Oranje vereniging Nunspeet
gevierd. Een werkgroep van ouders bereidt deze dag voor. Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3
wordt er door deze ouders een versierde wagen klaargemaakt die meerijdt in de traditionele
optocht op Koningsdag in Nunspeet.
Koningsspelen
Onze school doet mee met de landelijke Koningsspelen. Wij vullen deze dag altijd als volgt in:
Spelletjes op het plein, spelen bij de Stakenberg, levend stratego of een ander groot spel, sportdag
georganiseerd door het team Nunspeet Beweegt.
Kosteloos materiaal
Op school wordt veel met kosteloos materiaal gewerkt. Heeft u closetrollen, doppen, dozen e.d. die
u niet meer gebruikt, dan kunt u die met uw kind mee naar school geven.

L
Lijm - verfvlekken
Om vlekken in kleding te voorkomen gebruiken we in de onderbouw schorten. Voor evt. verwijderen
van lijm vlekken kunt u terecht bij een van de onderbouwleerkrachten.

M
Medicijnenverstrekking
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen zijn, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn, of pijn ten gevolge van
een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding wel eens het verzoek van ouders / verzorgers om hun
kind de door de huisarts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling te
verrichten.
In het algemeen is een leerkracht niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De grootst
mogelijke terughoudendheid is dan geboden. Ons uitgangspunt is dat een kind dat ziek is naar huis
moet. De leerkracht / schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd proberen contact op te nemen met
de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. Mocht dat niet lukken dan kan de leerkracht
besluiten om na overleg met de collega BHV zelf een eenvoudig middel te geven. Daarnaast moet
hij / zij inschatten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden. Voor het verstrekken
van medicijnen op verzoek en medisch handelen hanteert de school een toestemmingsformulier
die u worden overhandigd bij een aanvraag.

CNS Nunspeet
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Meester en Juffendag
De verjaardagen van de juffen en meesters vieren we in de eigen groep. De kinderen mogen die dag
verkleed op school komen.
Mobiele telefoon
Afspraken rondom gebruik mobiele telefoons door kinderen:

▪ Het meenemen van mobiele telefoons naar school is voor eigen risico. School is niet
aansprakelijk voor diefstal of schade.
▪ Op het plein en in de school, tijdens de lessen en in de pauzes mogen kinderen geen gebruik
maken van eigen mobiele telefoons.
▪ Bij herhaaldelijk misbruik wordt het mobieltje voor één of meer dagen in beslag genomen.
▪ Van strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander ernstig misbruik, wordt melding
gemaakt bij de politie en/of aangifte gedaan.
▪ Kinderen kunnen, indien nodig, gebruik maken van de vaste telefoon van school

N
(Voor- en) Naschoolse opvang
Elke school in Nederland is verplicht om voor de voor- en naschoolse opvang zorg te dragen.
De CNS-scholen hebben daarom een contract afgesloten met SKN
(Stichting Kinderopvang Nunspeet).
Als u gebruik wilt maken van de voor- en / of naschoolse opvang kunt u op school alle benodigde
informatie verkrijgen.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt gemiddeld elke 2 weken. U krijgt deze nieuwsbrief op het mailadres wat
bij school bekend is maar u kunt de nieuwsbrieven ook op onze website lezen.

O
Ontruimingsplan
Op onze school wordt jaarlijks geoefend met het ontruimingsplan. De kinderen en leerkrachten
weten aan de hand van het ontruimingsplan hoe zij moeten handelen. Instructies hiervoor hangen
in ieder lokaal naast de deur. Wij verwachten van iedere ouder, die op het tijdstip van ontruiming in
de school is, dat hij / zij de aanwijzingen van de leerkracht opvolgt. Na iedere oefening vindt er een
evaluatie in het team plaats.

P
Parro
Voor de communicatie tussen u en de groep van uw kind maakt onze school gebruik van Parro. Dit
is een gesloten systeem wat alleen via een door school verstrekt account gebruikt kan worden en
dus niet voor andere toegankelijk is.
Meer informatie vindt u op:
https://www.parnassys.nl/hulpouders#:~:text=Heb%20je%20een%20vraag%20over,8.30%20uur%20%2D%2012.30%20uur).
Van belang, bij het gebruik van Parro, is dat u de juiste gegevens doorgeeft op school. In elk geval
het juiste mailadres.
Pasen
Paasfeest vieren we samen met de kinderen in de groepen en met een Sing-in.
Pleinwacht
Vanaf 15 minuten voor de schooltijden en in de pauze lopen er leerkrachten op het plein om toezicht
te houden op de kinderen. Stuurt u uw kind(eren) niet eerder dan 15 minuten voor schooltijd naar
school.
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R
Rapporten
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen twee keer per jaar een observatie kaart mee. Groep 3 t/m 8
krijgen twee keer per jaar een rapport mee. Dit schooljaar worden de rapporten meegeven op
donderdag 24 februari en vrijdag 1 juli.

S
Schoolfonds
Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage per kind voor het schoolfonds. Vele
activiteiten voor kinderen worden uit dit schoolfonds bekostigd. In overleg met de GMR en CNS
bestuur wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld. U betaalt per kind € 25,- met een maximum
van € 60,- als u drie of meer kinderen op school heeft. Komt een kind in de loop van het cursusjaar
op school, dan verwachten wij dat per maand € 2,- betaald wordt voor de resterende maanden. Aan
het begin van het schooljaar krijgt u een factuur via school en kunt u het bedrag storten op
rekeningnummer NL21RABO 0314 7818 46 t.n.v. ouderraad Immanuël onder vermelding van
'factuurnummer en naam kind(eren)'.
Schoolplan
Het beleid van onze school, met daarbij de achterliggende visie en richtinggevende uitspraken is te
vinden het schoolplan. Dit is een meerjarenplan voor 2019 – 2023. De schoolgids is een jaarlijkse uit
werking van dit schoolplan. De tekst van het schoolplan is te vinden op de website van de school.
Schoolreis
In overleg met de ouderraad worden er iedere twee jaar schoolreizen georganiseerd voor de
groepen 1 t/m 7 in mei/juni. In het jaar dat er geen schoolreis is wordt er in mei een actieve en
uitdagende dag georganiseerd, outdoordag genoemd.
Schoolverzekering
De C.N.S.-scholen in Nunspeet zijn collectief verzekerd voor ongevallen. Alle schoolactiviteiten,
alsmede de binnen redelijke termijn af te leggen tijd van huis naar school, vallen hieronder. Het is
geen verzekering tegen materiële schade. Wij adviseren u dan ook een goede W.A.-verzekering voor
uw kind(eren) af te sluiten.
Sing-in
Een aantal keren per jaar organiseren we een opening met en voor de kinderen. We zingen allerlei
liederen en bidden met elkaar. Er is een presentatie, een toneelstukje of een verhaal over het
Bijbelse weekthema van die week. We houden de sing-in per locatie, onder leiding van een
leerkracht en met medewerking van kinderen.
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn knechten bezoeken rondom zijn verjaardag onze school. Zij worden op school
ontvangen en toegezongen. Vervolgens brengen zij een bezoek aan alle groepen. De kinderen van
groep 1 t/m 4 krijgen een cadeautje. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en kopen voor
elkaar een cadeautje. De leerlingen van de triade groep 4,5,6 doen mee met het lootje trekken.
Sportdag
Voor de groepen 7 en 8 is er ieder jaar bij goed weer een sportmorgen of middag op sportpark ‘de
Wiltsangh’. Deze zal plaats vinden op de dag van de Koningsspelen.
Spreekuur
Vier keer per jaar is er een spreekuur voor de ouders. Er is dan een kort moment voor een gesprekje
over de vorderingen van uw kind. U krijgt voor dit spreekuur een uitnodiging via parro. We hebben
een regulier 10 minuten spreekuur en een spreekuur van 15 minuten. Dit is bij het uitgaan van het
rapport in februari.

CNS Nunspeet
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Stagiaires
Onze school stelt stageplaatsen ter beschikking aan verschillende opleidingsinstituten in de regio.
Uw kind zal dus zo nu en dan ook les krijgen van een student. We ontvangen studenten van de
Gereformeerde Hogeschool uit Zwolle. Het aantal pabo-studenten dat wij toelaten is afhankelijk van
de mogelijkheden die wij hebben. We bekijken dat jaarlijks. Wij zijn leerafdeling voor de opleiding
voor onderwijsassistenten. In de leerafdeling gaan leren en stage lopen op een intensieve manier
samen, waarbij studenten van meerdere jaargroepen met en van en elkaar leren in de praktijk. Deze
stagiaires vormen een geweldige ondersteuning van de leerkrachten en maken meer zorg voor de
kinderen mogelijk. Hier doen zowel de leerling-onderwijsassistenten als de kinderen en hun
leerkrachten hun voordeel mee. We ontvangen stagiaires vanuit Menso Alting uit Zwolle, Landstede
Zwolle en Harderwijk, Deltion college Zwolle en het Hoornbeeck college uit Apeldoorn.

T
Tandarts bezoek
Wij vragen u het bezoek aan de tandarts zoveel mogelijk voor en na schooltijd te plannen.
Themadiensten
Elk schooljaar worden in de kerken in Nunspeet twee themadiensten gehouden. In samenwerking
met de kerken wordt dan een bepaald thema behandeld. Een week lang horen de kinderen verhalen
over het thema, leren daarbij behorende liederen en maken een werkstuk. Predikanten bezoeken
de scholen en praten met de kinderen over het thema. Op zondagmorgen staat het thema centraal
in de verschillende kerkdiensten. De gemaakte werkstukken kunt u bekijken in de kerk die u bezoekt.
De themadienst op zondagmorgen is dus een afsluiting van de themaweek. Daarnaast verlenen de
predikanten medewerking aan de opening van het schooljaar. Deze opening vindt elk jaar plaats op
dinsdagavond in de eerste schoolweek.
Tijdens schooltijd naar huis
Regelmatig komt het voor dat kinderen tijdens schooltijd ziek worden, onder schooltijd een bezoek
moeten brengen aan ziekenhuis of instanties en dan tijdens schooltijd naar huis gaan. Dit is
natuurlijk geen probleem, maar de school blijft tijdens school uren verantwoordelijk voor haar
leerlingen. Als ouders heeft u het volste vertrouwen in uw zoon of dochter om zelfstandig naar huis
te komen. Wij, als school, kunnen dit niet toestaan vanwege onze verantwoordelijkheid. Ook niet
als u dit nadrukkelijk aangeeft en uw toestemming geeft. We vragen u dan ook altijd om uw zoon of
dochter op te (laten) halen van school. Tijdens schooluren rijden de leerlingen niet alleen over straat.
We vragen uw begrip hiervoor mede ook voor de veiligheid van uw kind.
Trakteren op school
Op onze school zijn de leerlingen vrij in de keuze van hun traktatie.

V
Verkeersouders
Op school is een verkeersouder werkzaam. Deze werkt waar mogelijk samen met de school aan de
verbetering van de veiligheid rond de school. Regelmatig is er contact met een medewerker van de
Gemeente Nunspeet over verkeerszaken rondom de schoolgebouwen.
Vervoer kinderen in uw auto
De kinderen mogen alleen op de achterbank worden vervoerd in de veiligheidsriemen. Indien
mogelijk zitten de kinderen die kleiner zijn dan 1.35 meter op een stoelverhoger. Bij het vervoer van
de kinderen uit de onderbouw vragen we dan ook aan de ouders om een stoelverhoger met uw kind
mee te geven.
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W
Website
Onze school heeft ook een eigen website, waar u veel actuele informatie kunt vinden over de
activiteiten binnen de school. In veel gevallen worden kort na bijzondere activiteiten foto’s ervan op
de site geplaatst. De webmaster is dhr. B. Meijer, die de site regelmatig aanpast. Ook vindt u hier
informatie over de MR / OR. Suggesties voor de site zijn van harte welkom. Als u bezwaar heeft
tegen het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op de website dan kunt u dit op school kenbaar
maken.

Z
Zendingsgeld
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. De school heeft via Compassion een kind
geadopteerd. Zo leren de kinderen al jong om aan mensen/kinderen te denken die het veel minder
hebben dan wij.
Ziekmeldingen
Als uw kind niet op school kan komen, bijv. door ziekte, geeft u ons daarvan dan tijdig bericht. Dat
geldt ook wanneer uw kind de gymles niet kan bijwonen. Gebruikt uw kind onder schooltijd bepaalde
medicijnen, wilt u ons hiervan op de hoogte stellen? U kunt ons bereiken tussen 8.00 en 8.30 uur.
Op maandagmorgen openen de leerkrachten gezamenlijk de week met een meditatief moment. U
kunt ons dan bereiken vanaf 8.10 uur. Wilt u ons ook inlichten als er bijzondere omstandigheden
thuis zijn. Deze omstandigheden kunnen het gedrag van uw kind beïnvloeden. Door ons op de
hoogte stellen kunnen wij adequaat reageren. Dit in het belang van uw kind.
Ziekte van een leerkracht
Wanneer een leerkracht ziek wordt, zal er vervanging worden gezocht. Meestal lukt dit wel maar
ook in Nunspeet is het vinden van een vervangende leerkracht steeds moeilijker. Is er geen externe
vervanging gevonden dan proberen we intern een oplossing te vinden. U kunt dan denken aan de
onderwijs assistenten die voor de groep staan. Het kan ook zijn dat er groepen verdeeld gaan
worden. U moet ook rekening houden dat er geen vervanger gevonden kan worden en de groep
geen les ontvangt. U kunt dus uw zoon of dochter onverwachts thuis hebben omdat er geen inval
leerkracht is.
Zindelijkheid
Wanneer uw kind bij ons op school komt, gaan we er vanuit dat het zindelijk is. De ervaring heeft
ons geleerd dat dit in de meeste gevallen ook zo is. Mocht dat niet zo zijn dan kan uw kind nog niet
naar school. Wanneer er een medische oorzaak aan ten grondslag ligt, zal er samen met u naar een
passende oplossing worden gezocht.
Zwemmen
Groep 5 zal naast een gymles ook gebruik maken van zwemonderwijs. Op dinsdagmorgen zal de
groep vervoerd worden naar zwembad ‘De Brake’ in Nunspeet. Hoewel we er naar streven kunnen
we niet garanderen dat deze lessen een diploma opleveren.
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