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Corona versoepelingen 

De gevolgen van corona zijn flink voelbaar in school. Op het 

moment dat ik dit schrijf zijn er zes collega’s ziek thuis. Het is 
passen en meten om alles op te vangen en goed onderwijs te 

blijven geven. Door het tekort aan invallers gebeurt het steeds 

vaker dat een onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner of 

student voor de groep staat. Niet ideaal, maar een oplossing. 

Dat allemaal in een tijd waar ook voor u grote onzekerheid is bij 

uw werk, de thuissituatie of familie omstandigheden. We mogen 

in alles weten dat God erbij is en er doorheen zal leiden. 

 

Ik wil deze situatie voor u schetsen omdat er toch een beroep 

op u wordt gedaan bij uitval van een leerkracht. U mag van ons 

verwachten dat wij alles doen om zo weinig mogelijk groepen 

thuis te laten zitten, maar soms is dat de enige oplossing die 

we hebben. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 

Afspraken kinderen  

• Mogen naar school als ze in contact zijn geweest met 

een besmet persoon als zij zelf geen klachten hebben.  

• Ons advies zoveel mogelijk thuisblijven als er thuis een be-

smetting is.   

• Ontstaan er klachten bij een kind onder schooltijd dan belt 

school ouders. We vragen dan om uw kind op te halen. 

• kinderen uit groep 6-8 krijgen 2 zelftesten per week. (mo-

gen ook zelf pakken als  er meer nodig zijn) 

Kind in quarantaine / ziek 

• Is uw kind ziek dan geen huiswerk. Ziek is ziek in dit geval 

• Is uw kind thuis zonder klachten dan huiswerk mee. Dat is 

geen online les. We streven ernaar om dat binnen 2 werkda-

gen klaar te hebben.  

 

 

 

 

 

Februari  

Do 17 Oudergesprekken 

Di 22 Schoolfotograaf 

Di22 Oudergesprekken 

Do 24 Rapport 1 

Vr 25 Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden 

Fijn dat veel broertjes en zusjes al zijn 

opgegeven voor het volgende school-

jaar.  

Wordt uw zoon of dochter 4 jaar tussen 

nu en 30 juni 2023 dan kunt u al opge-

ven voor het schooljaar 

2022- 2023. Het is voor ons van belang 

om te weten hoeveel nieuwe leerlingen 

we kunnen inschrijven om zo het aantal 

groepen te vormen. 

Een inschrijfformulier is op school te 

krijgen of via de mail. 

 

Studiedag 

 

 

 

 

 

Alle leerlingen zijn vrij op vrijdag 25 fe-

bruari. De leerkrachten hebben die dag 

een studiedag. Deze morgen zullen we 

samen nadenken over het borgen van 

ons rekenonderwijs. De leerkrachten 

van groep 1 en 2 zullen samen naden-

ken over rekenonderwijs in groep 1 en 

2 en de inzet van beredeneerd aanbod. 

 

De volgende studiedag is op maandag 

27 juni. Ook die dag zijn alle leerlingen 

vrij. 
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 Rapport en oudergesprekken 

De maand januari en een klein deel van februari is altijd de maand waar de cito toetsen worden afgeno-

men. Met alle zieke leerlingen en afwezigheid van leerkrachten  is het voor leerkrachten een puzzel om 

alles af te nemen en te organiseren. We hopen dat het allemaal op een goede manier afgerond kan 

worden. Lukt dit niet dan hoort u dat van ons. 

Daarna zal het eerste rapport geschreven worden. Dit rapport gaat op donderdag 24 februari mee met 

uw kind. Vooraf worden er oudergesprekken met u gehouden. 

We starten hiermee op donderdag 17 februari t/m woensdag 23 februari. 

Via Parro kunt u zich hier weer voor opgeven. 

 

Hierbij alvast een overzicht : 

• Dit keer zijn het 15 minuten gesprekken  
• De gesprekken zullen vooral digitaal gehouden worden. 

• Alle groepen hebben gespreksmogelijkheden op donderdag 17  

           en dinsdag 22 februari : 15.00 – 16.45 uur en18.30 – 19.45 uur 

• Daarnaast staan er mogelijkheden per groep  
• Parro staat open vanaf maandag 7 februari voor ouders met 
           meer kinderen op school, 
• Vanaf woensdag 9 februari voor alle ouders. 
• De inschrijving sluit op woensdag 16 februari 
• Wilt u de leerkrachten van groep 8 spreken dan kunt u een  
           mail sturen naar de leerkrachten. Zij maken dan met u een afspraak voor een gesprek. 

 

Verkeerssituatie rondom school 

Ik schrijf regelmatig in de nieuwsbrief stukjes over de verkeersveiligheid rondom school. Alles heeft te 

maken met uw gedrag rondom de school. De veel gehoorde klachten die ik terugkrijg is het hinderen 

van andere weggebruikers (midden op de weg stilstaan en uit laten stappen), hinderen van omwonenden 

(kunnen niet meer van hun eigen oprit af), kletsen midden op straat, rennen van kinderen op straat, op 

verkeerde plekken staan zodat de kinderen bijna niets meer kunnen zien bij bijvoorbeeld het oversteken, 

parkeren op veilige looproutes en u kunt er vast nog veel meer bedenken. 

De gemeente heeft zeker aan de Winckelweg en Stationslaan duidelijke schoolzones gemaakt met de 

palen en hekken. Zo kunnen kinderen veiliger naar school.  

 

Wij vragen van u: 

• Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets 

• Parkeer de auto in de vakken. 

• Kijk goed uit bij het wegrijden met de auto en de fiets. 

• Rijd stapvoets! 

Zo houden we het veilig voor de kinderen, de ouders en ook voor de bewoners rond de school. 
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Identiteitsborden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze maand was het de beurt aan groep 6 voor het invullen van 

de identiteitsborden. 

Zij hebben dit gedaan aan de hand van het spelletje “Wie ben ik” 
Daarnaast hebben ze met elkaar gesproken over: Wie is Jezus 

voor jou? 

Prachtige woorden kwamen hier uit: Stal in Bethlehem, Vader 

van de wereld, het Licht, mijn Vader, Rots, Koning van hemel en 

aarde, onze Redder. 

Wat is dit mooi om te lezen wat Jezus mag betekenen in het 

leven van uw kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstellen Tuinman 
Beste ouders, 

Ik ben Wilco Jagtenberg, 25 jaar en 

woon in Nunspeet. 

Ik hou van tuinieren. Dit doe ik bij alle 

CNS-scholen in Nunspeet. 

Mijn hobby's zijn: fietsen, wandelen, 

afspreken met vrienden en fitness. 

 

Wij vinden het heel fijn dat Wilco onze 

nieuwe collega is geworden en heten 

hem van harte welkom!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Op dinsdag 22 februari komt de school-

fotograaf op school. Dit jaar zijn de in-

dividuele foto’s aan de beurt en de 
groepsfoto’s. Ook zal er gelegenheid 
zijn voor het maken van een foto van 

broertjes en zusjes. Hoe we dit allemaal 

regelen, hoort u later van ons. 

 

 


