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Start schooljaar 

Inmiddels zijn we alweer 2 weken op school aan het werk. 

Iedereen heeft zijn of haar draai weer gevonden. Na de kennis-

making komt de periode van aan elkaar wennen en elkaars  

regels en afspraken respecteren. Helaas is het voor u als  

ouders nog steeds niet mogelijk om binnen de school te  

komen daarom is het van belang dat u contact opneemt met 

de leerkracht als u merkt dat er iets niet lekker loopt.  

Denk niet dat u dan een “lastige of zeur ouder “bent. U kent 
uw kind het best en uw zoon of dochter geeft thuis vaak sneller 

aan wat niet fijn gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid Randweg Locatie 

Bij de Randweglocatie hebben we te maken met een soort 

bocht in de weg en veel verkeer. 

Wij willen u weer vragen om op te letten en uw auto niet te 

parkeren of stil te zetten voor de opritten van de huizen aan 

de Randweg. Dit is voor de overburen van de school heel ver-

velend. U kunt uw auto makkelijk parkeren bij de kerk of via 

de andere route bij de sporthal. U kunt ook een stukje doorrij-

den op de Randweg. Naast de school is nog een parkeerplaats. 

 

Komt u met de fiets, wilt u dan wachten op het stukje richting 

de sporthal. Dit is een autovrij stuk, u kunt hier veilig staan en 

u staat het andere verkeer niet in de weg. 

Wilt u hier met elkaar op letten. Zo houden we de wegen veilig 

voor alle weggebruikers en is het rustig voor de buurt. 

 

Alvast hartelijk dank 

 

September  

Do 28 Oudergesprekken 

Di 5 Oudergesprekken 

Wo 6 Start Christelijke 

Boekenweken 

Vr 15 Herfsttocht 

Di 12 Dodehoekles 

Groep 7 en 8 

Ma 18-Vr 22  Herfstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzamelen 
Bij elke locatie kunt u batterijen en to-

ners inleveren. De bakken staan in de 

hal van de Randweg en bij de kleuter-

deur aan de Winckelweg. Elk jaar wor-

den de tonnen en bakken geleegd en 

ontvangen wij een bedrag die we kun-

nen besteden bij Heutink, onze school-

leverancier. Spaart u weer mee?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sparen ook doppen van flessen en 

pakken. Deze kunt u ook bij beide loca-

ties inleveren. Deze verzamelen we en 

brengen we weg voor een bijdrage voor 

de blindengeleidehond. 

Elk jaar sparen we zo kilo’s doppen met 
elkaar. Een mooi initiatief van een van 

onze oud-leerlingen. 

Inleveren kan bij beide locaties in de di-

rectiekamer. 
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Parro 
Hopelijk kunt u, ouders, inmiddels de parroberichten lezen van de groep waar uw eigen zoon of dochter in zit. 

Lukt dit niet dan horen we dit graag.  

Het gebruik van parro is alleen voor het zenden van berichten vanuit de leerkracht naar u. 

Wij hebben als team besloten geen gespreksmogelijkheid open te zetten voor u als ouders. Dit ook om de tijd van 

leerkrachten af te bakenen. U kunt de leerkracht altijd mailen naar hun eigen schoolmailadres. 

Hieronder volgt een overzicht van de mailadressen. 

 

groep 1/ 2 a lottevanderhoeven@cnsnunspeet.nl 

groep 1/ 2 b irisoosterhaven@cnsnunspeet.nl 

groep 1/ 2 c merytoes@cnsnunspeet.nl 

petrakamp@cnsnunspeet.nl 

 

groep 3  maaikeboone@cnsnunspeet.nl 

groep 4  lauramerkus@cnsnunspeet.nl 

wilmastorteboom@cnsnunspeet.nl 

groep 4/ 5 henriekedejonge@cnsnunspeet.nl.  

groep 5  annemariekroes@cnsnunspeet.nl 

derkgelling@cnsnunspeet.nl 

 

groep 6  christinekoornberg@cnsnunspeet.nl 

melanieschoonhoven@cnsnunspeet.nl 

francienpijnacker@cnsnunspeet.nl 

groep 7  johanoppelaar@cnsnunspeet.nl 

groep 8  theakeizer@cnsnunspeet.nl 

susanschurink@cnsnunspeet.nl 

 

triade 4/5/6 carinvandenhardenberg@cnsnunspeet.nl 

hiltjefokkelman@cnsnunspeet.nl 

triade 7/8 sandrafoppen@cnsnunspeet.nl 

susanschurink@cnsnunspeet.nl 

 

 

 

IPC 

In de groepen 5 t/m 8 en de beide Triade groepen werken wij met de methode IPC. 

De Thema’s zijn door de leerkrachten voorbereid en zullen binnenkort starten in de 
groep met een startmoment. 

Dit jaar zullen de leerkrachten een aantal keer een studiebijeenkomst hebben waarin 

we ons verder verdiepen in bv de leergesprekken met kinderen, het werken met 

doelen en de keuzes die we moeten maken. 

Tijdens dit schooljaar zal onze begeleider van IPC, dhr. Ed van Uden ook op school 

komen voor groepsbezoeken. Zo gaan we dit schooljaar ons verder verdiepen in het 

gebruik van IPC om zo de opbrengsten nog groter te maken. 
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Estafette 

Vanaf groep 4 gaan we dit schooljaar starten met een nieuwe methode voortgezet technisch lezen. 

Groep 4 en 5 hebben voor de zomervakantie al een blok uitgeprobeerd en vanaf dit schooljaar starten 

we allemaal met Estafette. 

 

Leesexperts en de wetenschap zijn het erover eens dat goed leesonderwijs bestaat uit de volgende vijf 

pijlers: technisch lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesstrategieën en leesplezier. Deze vijf 

pijlers vormen hét fundament van Estafette. En dat in elke les bij iedere tekst. Met in groep 4-5-6 de 

nadruk op technisch lezen mét begrip. En in de bovenbouw een kantelpunt waarbij het zwaartepunt 

komt te liggen op begrijpend en studerend lezen. En dat verpakt in aansprekende teksten en boeiende 

lessen. 

 

Wij verwachten dat het leesplezier met deze nieuwe methode zal verhogen. 

En zo het technisch lezen en woordenschat op een mooi niveau mag brengen. 

Verschillende keren zullen we binnen het team de inzet van estafette bespreken om zo een goede 

doorgaande lijn te krijgen binnen school. 

 
 

 

 

Juiste adresgegevens 

Tijdens de informatie avonden lagen altijd de groepslijsten klaar voor controle. 

Helaas gaat dat nu niet lukken. Om Parnassys, leerlingadministratiesysteem, toch op orde te hebben 

vragen wij u om verhuizingen te melden via mail. Zodat wij de juiste adressen en telefoonnummers 

hebben.  

Is er een wijziging in uw gegevens wilt u dit dan doorgeven via; berthaimmerzeel@cnsnnunspeet.nl 
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Vacature vakdocent bewegingsonderwijs 

Vanuit de NPO gelden die wij hebben ontvangen van de overheid hebben wij een keuze gemaakt voor 

een vakdocent bewegingsonderwijs. Vanuit het team Nunspeet Beweegt zijn alle aanvragen voor een 

vakdocent gekoppeld en is er voor de zomervakantie een vacature uitgegaan. Helaas is hier niet een 

geschikte kandidaat uitgekomen. Daarom in de bijlage de vacature voor een vakdocent. Misschien kent 

u iemand die belangstelling heeft. Delen mag altijd. 

 

Voor onze school is er een tijdelijke oplossing: vrijdagmorgen hebben 

groep 5,8 en triade4/5/6 gymles van juf Sarah. Zij is tijdelijk  

gedetacheerd. Op dinsdag geeft juf Christine gym aan groep 6 en triade 

7/8 en juf Maaike geeft gym aan groep 3 en groep 4. We hopen dan na 

de vakantie te kunnen starten met een vakdocent. 

 

Flessenactie 

Wij ondersteunen graag mooie initiatieven van leerlingen. Jaliene uit groep 4 spaart voor kinderen in 

een weeshuis in Ghana. Van het geld wat ze bij elkaar spaart worden mooie knutselspullen gekocht. 

Twee jaar geleden heeft Jaliene ook gespaard en toen zijn er mooie knutselspullen voor gekocht waar 

de kinderen heel blij mee waren. 

Om dit nog een keer te doen heeft Jaliene bedacht om lege flessen in te gaan zamelen. Zodat ze nog 

meer geld kan sparen en dit kan geven aan de mevrouw die in dit weeshuis werkt. 

Een mooi initiatief die we graag willen ondersteunen. 

Wilt u Jaliene helpen met het verzamelen van lege flessen!! Geef u lege flessen mee naar school en 

Jaliene zorgt ervoor dat ze ingeleverd gaan worden. 

 

Wij wensen Jaliene heel veel succes met haar actie!! 
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