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Lichtslinger 
Wat mooi dat we met elkaar school mogen zijn en met elkaar 
ook Gods Liefde mogen laten zien. Zo ontvingen wij in elke 
groep een mooie lichtslinger. In de bovenbouwgroepen is er sa-
men gesproken over de lichtslinger die speciaal gemaakt is om 
de God van het Leven, van het Licht te laten zien. 
Bij hem is Liefde en Vreugde!! 
De lichtslinger is gemaakt om onze blik te richten op het goede, 
op wie God is en Zijn Licht te laten zien en stralen. 
Fijn om hier met elkaar bij stil te staan! 
 
 

Themaweek school, thuis en kerk 
“Heb jij het lef?” is het thema van de afgelopen themaweek. De 
kinderen hebben kunnen luisteren naar de verhalen van Esther. 
Samen hebben we gezongen en werkjes gemaakt voor in de 
kerk. Dominee Kuipers heeft de Winckelweglocatie bezocht en 
verteld over het thema. 
Heeft u de mooie welkomstborden al gezien bij de ingang van 
de school? De kleuters tonen hoe zij lef laten zien.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

December  

5 Sinterklaasfeest 

24 Begin Kerstvakantie 

Januari  

8 Einde Kerstvakantie 

 
 
 
 
 
 

Afwezigheid 
leerkrachten 

Het laatste wat je wilt als directie is het 

beeld van een lege klas waar geen on-

derwijs wordt verzorgd. Helaas heb ik 

vorige week toch moeten besluiten om 

groep(en) thuis te houden. Alle invallers 

die beschikbaar zijn, waren al ingezet 

en Duo-leerkrachten werken vaak al ex-

tra dagen. Het is fijn dat alle collega’s 

meedenken in oplossingen, extra willen 

werken. Alles om te zorgen voor kwali-

tatief goed onderwijs voor jullie kin-

deren, maar de rek is er wat dat betreft 

echt uit, bleek deze week. Mocht het 

zijn dat dit in de komende periode nog-

maals gaat voorkomen, probeer ik via 

Parro u in een vroegtijdig stadium te in-

formeren.  

Gelukkig kan het ook positief en heb-

ben we toch op onze oproep voor leer-

krachten nieuwe collega’s binnengekre-
gen. Dank voor het vele delen! 
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Opgave broertjes en zusjes 
De nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2023 – 2024 stromen al binnen. 
Inmiddels al weer vele rondleidingen mogen geven. Maar belangrijk is dat 
u er zelf aan denkt om uw zoon of dochter op te geven. Wordt uw kind 4 
jaar tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 dan is het nodig om aan te melden 
op school. Let op: uw zoon of dochter is nu waarschijnlijk nog 2 jaar!! 
U kunt een inschrijfformulier uit de brievenbakjes halen in beide locaties 
of even een mail sturen naar: berthaimmerzeel@cnsnunspeet.nl dan zorg 
ik ervoor dat u een inschrijfformulier ontvangt. 
Tip uw vrienden, familie, kennissen die ook kinderen hebben in deze leef-
tijd dat ze op tijd op zoek gaan naar een school voor hun kind. 
 
 

Vragenlijst ouders 
Via Parnassys is er vorige week een oudervragenlijst rondgestuurd. Deze gaf behoorlijk wat technische 
problemen. Even voor u op een rijtje: 

• De mail met inloggegevens kan eruit zien als spam en kan ook in ongewenst staan. 

• De mail is gestuurd naar 1 van beide ouders, bekijk even beide mailadressen. 

• Dank alvast dat er 49 ouders van de 180 de vragenlijst al hebben ingevuld 

• Lukt het u niet om in te loggen of heeft u niets ontvangen laat het mij even weten dan kijk ik 

wat ik kan betekenen voor u met een aparte mail en inloggegevens. 

Wij zouden het waarderen als u alsnog de vragenlijst wilt invullen. 
 
 

Leergemeenschap 
Afgelopen week zijn wij gestart met een leergemeenschap. In deze kring zit-
ten zes ouders van school, CJG, gemeente Nunspeet, onderzoeker van de 
Viaa, Anne-Marijke Boers en Ik. 
Onder leiding van een procesbegeleider spreken wij met elkaar over ‘Hoe 
kunnen we het beste samenwerken om goede ondersteuning te bieden aan 
kinderen?’ 

De eerste bijeenkomst hebben we gesproken over wat gaat goed, waar liggen 
onze dromen en wat is daarvoor dan nodig. De volgende bijeenkomst zal hier 
een verdieping op zijn en zullen we komen tot een onderzoeksvraag. Vanuit 

die vraag kan het zijn dat er een beroep gedaan gaat worden op u. Dit kan bv zijn een vragenlijst of een 
gesprek. 
We hebben vooral gesproken over de zichtbaarheid van het CJG, weten alle ouders wel wat het CJG doet, 
welke vragen je daar neer kunt leggen. Is hierin een juiste keus dat Anniek Zwarteveld elke 1e woensdag 
van de maand op school staat, of kan dat beter en anders. Daarnaast gesproken over de samenwerking 
CJG en school, welke winst is daar te halen als we allemaal om het kind en gezin heen staan. Hoe kunnen 
we korte lijnen hebben enz. Vanuit de gemeente is er geld beschikbaar gesteld om hiermee een pilot te 
draaien. Hier willen wij als school op inzetten om zo beter te kunnen samenwerken en geen werk dubbel 
te doen. Wij hebben als doel dat we het kind in het midden zetten. Iedere hoek uit de driehoek is even 
belangrijk. 
 
 
 

mailto:berthaimmerzeel@cnsnunspeet.nl
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Oproep tot hulp, inzameling enz. 
Wij als school vinden het altijd mooi als we met elkaar iets kunnen betekenen voor anderen.  
Daarom zal ik ook regelmatig acties van kinderen onder uw aandacht brengen. Dit is niet omdat wij 
willen dat u met alles meedoet. Hierin heeft u volledig uw eigen keuze en wij willen absoluut niet dat u 
zich verplicht voelt om mee te doen.  
De afgelopen periode heb ik verschillende verzoeken gekregen. Ik waardeer het dat kinderen en hun 
ouders actie ondernemen voor onze medemens. Op onderstaande bladzijde heb ik alles verzameld. 
Zo kreeg ik een vraag van Rosanna uit groep 7 (en haar moeder): 
 
Beste juf Bertha, 
Aangezien m’n moeder vrijwilligers werk doet bij Stichting Voedselhulp Nunspeet en omdat er steeds 
meer mensen naar de voedselhulp komen en er minder producten zijn, leek het mij een goed idee om 
een inzameling te houden op school en deze producten in te zamelen: 
 
Groepen 1/2: Soep in blik/pak 
Groepen 3/4: Limonadesiroop, Chocomel en Yokidrink 
Groepen 5/6: Broodbeleg 
Groepen 7/8: Rookworst/worst in blik  
 
Groetjes Rosanna (groep 7) 
 
Dan kun je toch geen nee meer zeggen… 
Even voor u de praktische punten: maandag 21 t/m woensdag 23 november zullen er kratten in de 
groepen staan. U kunt dan de meegebrachte spullen inleveren op school. Donderdag 24 november wor-
den de kratten ’s morgens opgehaald, zodat de producten daarna eerlijk verdeeld kunnen worden onder 
de gezinnen. 
Als het kan doet u dan mee?! 
 

 
 
 
 
 
Vorig schooljaar heeft u Stichting Barnabas ontzettend goed geholpen met prachtige materialen voor 
Oekraïne. Helaas is de oorlog nog steeds aan de gang en is er veel beschadigd aan infrastructuur, ener-
gievoorzieningen enz. Matthijs Varwijk zal half december opnieuw een transport hebben naar Oekraïne. 
Hij neemt o.a. Oekraïense bijbels mee (dat is een vraag vanuit de kerk daar; er komen veel mensen tot 
geloof, maar ze kunnen moeilijk of niet aan extra bijbels komen voor de nieuwe gelovigen). Daarnaast 
zamelen we winterjassen, warme truien, dekens en slaapzakken in vanwege de winter die voor de deur 
staat. Vooral in gebieden waar de oorlog hevig woedt en er geen elektriciteit is, zijn deze spullen hard 
nodig. 
Nu is de vraag: willen de ouders, kinderen en leerkrachten helpen met het inzamelen van deze spullen?  
Het gaat dan om  
Winterjassen, Fleece Jassen/ truien / vesten, Fleece Dekens zowel voor kinderen als voor volwassenen. 
U kunt alles in gesloten zakken inleveren op school. Wij zorgen dat het allemaal bij Matthijs Varwijk 
komt.  
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Bericht uit Triade 7/8 
Een tijdje geleden vierden wij in onze groep dat Vigo 5 jaar schoon is 
van kanker. Wat een mooie mijlpaal, om heel dankbaar voor te zijn. 
Vigo gaat nu zelf meedoen aan de Run for Kika om andere kinderen 
met kanker te steunen. 
Mocht u Vigo willen steunen dan kunt u doneren via onderstaande link.  
Wij zijn heel trots op hem en hopen op een mooi bedrag voor Kika!  
https://www.runforkika.nl/team-vigo?skip_cookies=true&#amount=0 
 

Schaats je wezenloos 
In de week voor de voorjaarsvakantie zullen wij met alle leerlingen 
meedoen aan het project “Schaats je wezenloos”.  Het doel van 
Schaats je wezenloos is, om door middel van het laten schaatsen van 
(school)kinderen op een kunststof schaatsbaan, geld in te zamelen 
voor (aids)weeskinderen in Tanzania en Kenia die getroffen zijn door 
de gevolgen van aids. Zo brengen ze sport en het goede doel bij el-
kaar.  

Om straks de gehele opbrengst van deze sponsoractie naar het goede doel te laten gaan, hebben we nu 
al een vraag aan u allen. De onkosten voor deze schaatsbaan zijn rond de € 650,00. 
Dat kunnen we van de opbrengst afhalen, maar we kunnen ook proberen om vooraf al veel van deze 
onkosten binnen te krijgen. 
Nu weten wij ook dat er veel zorgen zijn rondom alle hoge prijzen van de energie, de boodschappen en 
alles wat we nodig hebben. Maar gelukkig horen we ook dat er veel mensen zijn die hier toch nog niet 
zoveel van merken in hun portemonnee. Wat natuurlijk heel fijn is. In de nieuwsberichten staat ook dat 
veel mensen bijvoorbeeld de € 190,00 van de energieteruggave willen besteden aan een goed doel. 
Daarom deze oproep: zoekt u nog een goed doel of wilt u met uw bedrijf wel sponsoren? (2 dagen 
reclame op het schoolplein en alle aandacht van de media) dan kunt u dit aangeven bij Bertha 
U mag ook uw bedrag overmaken op de rekening van school, wel met vermelding van een gift voor 
Schaats je wezenloos. Rekening nummer: NL09Rabo0120573415 o.v.v. Schaats je wezenloos 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 

Thematisch werken en schooluitjes 
Dit schooljaar kijken we als team naar de verschillende manieren om schooluitjes te koppelen aan de 
thema’s waaraan we werken. U heeft al gemerkt dat er verschillende groepen naar het bezoekerscentrum 
zijn geweest, verschillende verzorgingshuizen zijn bezocht, een rondje ondernemers van Nunspeet is 
gedaan en zo nog wat meer. 
Alles passend binnen het thema waaraan de verschillende groepen op dat moment werken. 
Dit jaar hebben weer voor het eerst budget gekoppeld aan juist deze uitjes om zo de betrokkenheid van 
kinderen te vergroten. 
Aan het eind van het schooljaar zullen we dit met elkaar evalueren en plannen maken voor de komende 
jaren. We willen zo een meer doorgaande lijn krijgen binnen de thema’s van bijvoorbeeld IPC. 
We proberen met elkaar geen “losse” activiteiten meer te doen, maar alles passend bij het thema. 
 
Kijkmomenten in de groepen : 
Woensdag 14 december ; 8.30- 8.45  groep 3 en 4 
Donderdag 15 december ; 8.30- 8.45 groep 7, 8 en triade 7/8 
Vrijdag 16 december ; 8.30 – 8.45 groep 5, 6 en triade 4,5,6 
 
 

https://www.runforkika.nl/team-vigo?skip_cookies=true&#amount=0

