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Start schooljaar 
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken op school aan het 
werk. Iedereen heeft zijn of haar draai weer gevonden. Na de 
kennismaking komt de periode van aan elkaar wennen en el-
kaars regels en afspraken respecteren. Wij vinden het fijn dat u 
contact opneemt met de leerkracht als u merkt dat er iets niet 
lekker loopt. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goed 
schooljaar. U kent uw kind het best en uw zoon of dochter geeft 
thuis vaak sneller aan wat niet fijn gaat. Wij houden ervan om 
korte lijnen te hebben. Voor een korte snelle opmerking kunt u 
de gespreksfunctie gebruiken binnen Parro. Voor een langer ge-
sprek willen we u vragen om even te bellen of te mailen met de 
leerkracht. 
 

Welkomsbord 
Bij de ingang en in de gang hangen onze welkomsborden. Een 
aantal keren per jaar zullen de groepen deze wisselen, vaak 
passend binnen het thema waar we als school of per groep mee 
bezig zijn. Natuurlijk hing er de afgelopen periode een welkom 
voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen elkaar een heel goed en gezegend schooljaar! 
 

 

Oktober  

Do 13 Di 18 Oudergesprekken 

Vr 21 Herfsttocht 

Ma 23 - 
Vr28 

Herfstvakantie 

November  

Ma 7 –  
Zo 13 

Themaweek: 
Thuis, School en 
Kerk 

 
 
 
 
 
 
 

Huisvesting 
Aventurijn 

De werkzaamheden aan de ruimte die 

ingericht gaat worden voor IKC Aventu-

rijn zijn gestart. Na de herfstvakantie 

zullen de kinderopvang en school star-

ten in twee lokalen aan de Randweg. 

Hierdoor zullen we goede afspraken 

moeten maken over het gebruik van het 

gebouw en het plein. De ouders van 

Aventurijn en de kinderopvang Kleurrijk 

zullen via een eigen ingang op het 

schoolplein komen. 

 

 

Inzamelen 
Bij beide locaties 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 dat we kun-

nen besteden bij Heutink, onze school-

leverancier. Spaart u weer mee?? 

 

We sparen ook plastic doppen van fles-

sen en pakken. Die kunt u ook bij beide 

locaties 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/bij de 

directiekamer. 
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Parro 
Hopelijk kunt u inmiddels de parroberichten lezen van de groep waar uw eigen zoon of dochter in zit, 
absentie doorgeven, gesprek beginnen met de leerkracht en verschillende activiteiten in de agenda zien. 
Lukt dit niet dan horen we dit graag.  
U kunt met de leerkracht mailen via 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 carolienroskam@cnsnunspeet.nl 

petrakamp@cnsnunspeet.nl 

 

groep 3  maaikeboone@cnsnunspeet.nl 

groep 4  lauramerkus@cnsnunspeet.nl 

wilmastorteboom@cnsnunspeet.nl  

groep 5  annemariekroes@cnsnunspeet.nl 

derkgelling@cnsnunspeet.nl 

 

groep 6  mirjamkruithof@cnsnunspeet.nl 

francienpijnacker@cnsnunspeet.nl 

groep 7  johanoppelaar@cnsnunspeet.nl 

groep 8  theakeizer@cnsnunspeet.nl 

susanschurink@cnsnunspeet.nl 

 

triade 4-5 carinvandenhardenberg@cnsnunspeet.nl 

hiltjefokkelman@cnsnunspeet.nl 

triade6  henriekedejonge@cnsnunspeet.nl 

triade 7/8 sandrafoppen@cnsnunspeet.nl 

susanschurink@cnsnunspeet.nl 

 

IB-er  annemarijkeboers@cnsnunspeet.nl 

Directie  berthaimmerzeel@cnsnunspeet.nl 

 
 
 

IPC en thematisch werken 
Dit schooljaar gaan we verder met het thematisch werken. De leerkrachten van groep 3 en 4 gaan 

op zoek naar de juiste aansluiting vanaf de kleuters naar groep 5. Vanaf het thematisch werken in 

de kleutergroepen naar werken met IPC en alle vaardigheden die hierbij nodig zijn. 

Dit schooljaar gebruiken we om hier een mooie ontwikkeling te maken. 

Ook het werken met IPC zal meer en meer uitgebouwd worden.  

Zo zullen we bij alle thema’s proberen een uitje te regelen en lessen vanuit het Techlab of Digilab 
in te zetten. Met elkaar willen we zo nog beter onderwijs gaan geven. 

Het kan dus voorkomen dat wij vaker een beroep doen op uw inzet bij verschillende uitjes. 

Deze vraag zal dan altijd in Parro staan. 
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Verkeerssituatie Randweg 
 

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 vervelend. U kunt uw auto makkelijk parkeren bij de 

kerk of via de andere route bij de sporthal. U kunt ook een stukje doorrijden 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 

 

Verkeerssituatie Stationslaan 
 
Bij de Winckelweg locatie hebben we een moeilijk verkeerspunt bij de Stationslaan. Vaak komen er veel kinderen en 

ouders tegelijk uit het paadje en is het soms lastig over te steken. Dit kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen. 

Ik hoor hier vaker over. Ik wil u dan ook wijzen op de ruimte aan de Winckelwegkant. Deze lijkt veiliger. Ook is het 

van belang dat als uw zoon of dochter alleen uit school komt en u buiten het hek wacht dat u dit niet aan de 

overzijde doet van de Stationslaan. 

 

Regelmatig krijg ik ook de vraag over verkeersbrigadiers. Een aantal jaren gelden stonden deze verkeersbrigadiers 

bij de oversteek aan de Stationslaan. Dit gaf meer rust en veiligheid, maar vraagt ook veel van u. Het vraagt namelijk 

dat er verkeersbrigadiers zijn. Vanuit een betrokken ouder is de vraag gekomen om eens te polsen wat er mogelijk 

is. 

Wat zal dat dan inhouden: 

• Elke dag om 12.00 uur en /of 14.30 uur staan er 2 vrijwilligers klaar voor het oversteken  
• Vrijwilligers halen binnen een hesje en bord op en zorgen ervoor dat ze op tijd klaar staan bij de weg 
• Vrijwilligers moeten een (digitale) les volgen en een praktijk oefening 
• Vrijwilligers worden (via brief) aangesteld door de Burgemeester i.v.m. verzekering 
• Als er een grote groep vrijwilligers is dan zal het gaan om 1 of 2 x in de 2 weken 

 

Denkt u: “Ik vind dit belangrijk en wil mij hiervoor inzetten” dan kunt u contact opnemen met school. Samen met 
deze ouders zullen we kijken of er een mogelijkheid is om weer verkeersbrigadiers in te gaan zetten aan de  

Stationslaan. berthaimmerzeel@cnsnunspeet.nl 
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Engels 
Na de zomervakantie zijn we in alle groepen gestart met de nieuwe methode Engels; 

Hollmwoods. 

De leerkrachten hebben allemaal scholing gehad. Inmiddels zijn we een aantal weken 

aan het werk en worden de verschillende niveaus zichtbaar. Dit jaar zullen we bege-

leiding ontvangen om de methode zo goed mogelijk in te zetten. 

 

 

 

 

Bezoek Harmonie 
Groep 7, 8 en triade 7/8 hebben een bezoek gebracht aan de Harmonie. Hier werden 

verschillende instrumenten uitgelegd en is er veel muziek gemaakt door de leer-

lingen. Vanuit het project “Meer muziek in de klas” zullen er dit jaar verschillende 

activiteiten gepland worden. Naast “meer muziek in de klas” gaan we dit schooljaar binnen ons team ook kijken 

naar een methode muziek. De werkgroep heeft verschillende methoden bekeken en we zullen nu verschillende 

lessen uitproberen. Zo hopen we als team snel een keuze te kunnen maken en goede muziek lessen te gaan geven. 

 

 


