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Corona 

Wat is de besmettingsgraad in Nunspeet 

hoog. Veel kinderen van de verschillende 

basisscholen in Nunspeet zijn ziek en 

daarna vaak ook de ouders en broers en 

zussen. Hele gezinnen zitten in quaran-

taine. We zijn dankbaar dat het tot nu toe 

lijkt mee te vallen hoe ernstig kinderen en 

ouders ziek worden. Wat wel zorgelijk is 

dat het voor een aantal gezinnen erg lang 

duurt, quarantaine kan soms oplopen naar 

drie weken. Dat is lang voor iedereen. 

Er komt veel op ons af daarom willen we iedereen laten weten 

dat er veel gebed is in en rondom de school. We mogen ons 

veilig weten in Gods Hand. Hij zorgt voor ons dag aan dag. 

Hoe de maatregelen eruit gaan zien, weten we nog niet. We mo-

gen blijven vertrouwen op onze God en Vader dat Hij de juiste 

weg zal wijzen. 

 

Nieuwe maatregelen 

Het is vanavond spannend wat er allemaal afgekondigd gaat 

worden in de persconferentie. We houden momenteel met alles 

rekening.  

Kortom veel onzekerheid voor iedereen. We hopen natuurlijk dat 

we op een veilige manier toch open kunnen blijven daarom ook 

nogmaals de oproep: houd afstand van elkaar, ouders mogen 

niet in de school, handen wassen en ventileren blijft belangrijk 

in de groepen. 

 

We houden u op de hoogte als er 

nieuwe ontwikkelingen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

December  

Do 2 Surprise inleveren 

Vr 3 Sinterklaasviering 

op school 

Vr 24 Kerstvakantie alle 

leerlingen vanaf 

12.00 uur vrij 

  

Januari  

Ma 16 –  

Zo 23 

Week van het  

gebed 

Ma 31 Aanmeldingsavond 

Februari  

Do 17 Oudergesprekken 

Di 23 Oudergesprekken 

 
 
 
 
 
 

Sinterklaasfeest 
In alle omstandigheden van veel zieke 

kinderen, een groep in quarantaine en 

thuisonderwijs is er ook nog een feest 

te vieren in de groepen. Overal hangen 

de mooie sint versieringen en wordt er 

gezongen en muziek gemaakt.  

We zullen Sint op vrijdag 3 december 

ontvangen op school en er dan voor alle 

leerlingen een gezellig feest van maken. 

Helaas gaat onze gebruikelijke surprise 

avond niet door. We zullen net als vorig 

jaar de mooie creaties met u delen via 

Parro. 
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Kerstfeest 

Na het sinterklaasfeest leven we met elkaar naar het Kerstfeest 

toe. Het feest van Het Licht.  

“Van U is de toekomst”. Juist met advent staan we stil bij wat komt 
met Kerst: de geboorte van Jezus, door God gezonden om Licht 

en Leven te brengen.  

 

Dit jaar staat het Kerstfeest op de planning om met elkaar te vie-

ren in de kerk. Helaas is dit door alle maatregelen niet mogelijk. 

De kerstcommissie van school zal nu een mooie kerstviering 

voorbereiden voor in de groepen, zodat de leerlingen Kerstfeest 

met elkaar in de groep kunnen vieren met hun leerkracht. 

 

 

CJG 

 

Contactgegevens: 

Anniek Zwarteveld  

06-82192566 

a.zwarteveld@cjgnunspeet.nl  

Stationsplein 18a, 8071 CH Nunspeet 

 

 

School-shirts 

Voordat we onze mooie herkenbare hesjes Immanuelschool kregen droegen wij als school blauwe T-

shirts met het logo erop. U begrijpt dat deze shirts nu niet meer gebruikt worden en nu gewoon op 

zolder liggen. De ouderraad vroeg zich af of u als ouder misschien belangstelling heeft voor deze 

shirts… natuurlijk niet om aan te trekken, maar te gebruiken als poetsdoeken of wat dan ook. Kunt u ze 
gebruiken stuur dan even een mail naar berthaimmerzeel@cnsnnunspeet.nl en dan kunnen we dit samen 

regelen. 

 

speculaasactie 

Wat een prachtige actie was dit. Er bleven maar speculaasbrokken en andere lekkere dingen komen. Het 

inpakken was gewoon een feest. Excuus voor de foutjes die daarbij zijn gemaakt. Iedereen bedankt die 

mee heeft geholpen om een prachtig bedrag bij elkaar te sparen. We hebben een opbrengst van  

€ 2272,13 opgehaald 

De opbrengst is verdeeld ; elke groep ontvangt 125,00 om nieuwe boeken/ spelmateriaal aan te schaf-

fen. De rest van de opbrengst is voor ons sponsorkind Brenda. Zo kunnen we haar weer een jaar onder-

steuning geven. Daarnaast gaat er gift naar een van de projecten van Compassion. 

 

 

 

 

Woensdag 3 november is Anniek Zwarteveld weer 

bij ons op school (locatie Winckelweg).  

Heeft u vragen loop dan even naar haar toe. Anniek 

loopt samen met juf Anne-Marijke op het school-

plein en ook na aanvang van de school is Anniek 

beschikbaar. 

mailto:a.zwarteveld@cjgnunspeet.nl
mailto:berthaimmerzeel@cnsnnunspeet.nl
http://www.cjgnunspeet.nl/
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IPC 

Sinds de start van dit schooljaar zijn de groepen 5 t/m 8 aan de slag gegaan met thematisch werken in 

het middagprogramma. Hiervoor gebruiken wij het onderwijsconcept van IPC. 

In de bijlage kunt u de folder bekijken over IPC. 

We zijn als team volop in ontwikkeling om de lessen meer en meer eigen te maken. Ed van Uden geeft 

ons hierbij vakkundig begeleiding. Inmiddels ben ik zelf gestart met de opleiding voor schoolleiders en 

IPC. Gericht op het leren van de kinderen, het belangrijkste van IPC. Zo leren we als team met elkaar en 

kunnen we elkaar versterken. 

De komende jaren gaan we meer en meer alle activiteiten op elkaar afstemmen zodat we een mooie lijn 

krijgen binnen de school. U kunt hierbij denken aan uitjes gekoppeld aan het thema, verschillende mu-

ziek- of cultuurlessen maar ook technieklessen vanuit het tech-lab en digi-lab. 

We proberen zo een totaal aanbod te geven waarin de kinderen kunnen werken aan hun eigen doelen. 

Het kan zijn dat we uw hulp hierbij nodig hebben met bv vervoer maar ook kunnen we vragen naar 

informatie over uw werk. Zo hebben we de afgelopen periode bij het thema “chocolade” hulp gekregen 

van de ouders van Quinty en Xavian. Wat is er gesmikkeld bij de patisserie. Ook via deze weg nog heel 

hartelijk bedankt!! 

U blijven u op de hoogte houden over deze mooie ontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


