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Beste ouder(s), verzorger(s),
Hulpouders bedankt:
Het is lastig om een ieder persoonlijk te
bedanken voor alles waarbij u ons het
afgelopen jaar hebt geholpen. We lopen
dan de kans dat we mensen zouden
vergeten. We willen langs deze weg
iedereen bedanken die op welke
manier dan ook ons heeft geholpen in
het afgelopen schooljaar. We hopen dat
we ook volgend jaar weer op jullie mogen
rekenen!

Nieuwbouw
Het is eindelijk zover. We mogen een nieuwe school bouwen op de huidige locatie. In het
nieuwe gebouw zal ook een gymzaal komen die door meerdere scholen en andere
instellingen gebruikt kan worden.
Begin september 2018 wordt er met het team, de MR en dhr. Van Vugt, projectleider van
de gemeente Nunspeet, gesproken over het ‘programma van eisen’ dat wij hebben
opgesteld. In dat plan staat hoe wij ons onderwijs, vorm willen geven en hoe de school er
uit moet komen te zien.
Daarna (september/oktober) zal er een open procedure worden opgesteld om architecten
te werven, die dit plan gaan uitwerken en op papier gaan zetten. Het team en de MR zal
steeds in overleg gaan met de architect om te kijken of de schetsen overeenkomen met
datgene wat wij voor ogen hebben.
Als de architect klaar is, zal het bestemmingsplan en het omgevingsplan worden gewijzigd
en kunnen mensen daarop reageren.
Als dit allemaal is afgerond, zal het plan worden aanbesteed. Dan zijn we waarschijnlijk,
in het snelste scenario, een jaar verder.
Stel dat dit het geval is en dat we een aannemer kunnen vinden, dan zou dat kunnen
betekenen dat er in het schooljaar 2019-2020 gebouwd kan worden. De kinderen krijgen
dan elders les. Waar en hoe is nu nog niet duidelijk.
Als alles meezit kunnen we in het schooljaar 2020-2021 onze intrek nemen in het nieuwe
schoolgebouw.
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Afscheid juf Gerlinda
Donderdag 12 juli nemen we afscheid van juf Gerlinda Ekema. Twee jaar heeft ze op onze
school mogen werken. Ze gaat vertrekken naar een school die voor haar dichterbij is, in
Nijkerk.
We willen haar ontzettend bedanken voor alles wat ze voor onze school heeft gedaan en
wensen haar alle goeds toe op haar nieuwe school!

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze privacywetgeving geldt vanaf die datum binnen de hele Europese Unie.
CNS Nunspeet beheert veel persoonlijke gegevens waarop de AVG van toepassing is. Met
het oog daarop hebben we met de aangereikte middelen van Kennisnet beleid ontwikkeld,
vastgesteld en gecommuniceerd naar de scholen. In het verlengde daarvan is een
privacyreglement opgesteld.
De privacywetgeving is een duurzame aangelegenheid. Daarom zijn meerdere
functionarissen aangewezen binnen CNS Nunspeet om de privacy steeds goed te
waarborgen. Het algehele toezicht daarop gebeurt door een aan te stellen Functionaris
Gegevensbescherming.
We zorgen dat de interne processen privacy proof zijn en we zorgen dat de organisaties
met wie we samenwerken de privacy kunnen garanderen. Het betekent ook dat we ouders
zullen vragen wanneer gebruik van persoonlijke gegevens wel of niet gewenst is. Dit kan
gaan over uiteenlopende zaken als foto’s op de website en het verstrekken van
adresgegevens van klasgenoten.
Voor ouders en andere betrokkenen is het privacybeleid en het privacyreglement van CNS
Nunspeet te vinden op de website. In alle schoolgidsen wordt daarnaar verwezen.
Het werken aan verbetering van de privacy vergt een hele inspanning vanuit de
organisatie. Tegelijk onderschrijven we het belang van veiligheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. We hopen daarbij op de medewerking van zowel
personeel als ouders.

Afscheid groep 8

Op maandag 9 juli neemt groep 8 afscheid. ’s Avonds zal er de spetterende musical
“bende op de camping”, worden opgevoerd. Veel succes!! We wensen jullie alvast een
fijne vakantie en een goede tijd toe op het voortgezet onderwijs en kom nog eens langs!
Het ga jullie goed en we willen jullie Gods zegen meegeven voor de toekomst!!

Kosten overblijven
De bedragen voor het overblijven worden verhoogd. De reden daarvan is dat de kosten
hoger zijn dan de baten. Vanaf nu is de prijs van bonnetjes voor:
10 keer overblijven € 15,00
30 keer overblijven € 35,00
en één enkele keer overblijven € 2,00.
De bonnetjes die nog in gebruik zijn, mogen gewoon eerst opgemaakt worden.
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Activiteiten einde schooljaar.
Afscheid gr. 8
Op maandag 9 juli zijn alle leerlingen vrij en nemen we ’s avonds afscheid van groep 8.
Kennismaken:
De kinderen kunnen alvast kennis maken met hun nieuwe leerkracht en klasgenootjes op
dinsdag 10 juli. Dit zal vanaf 11 uur gebeuren. Bij groep 1/2 en 3 is de kennismaking vanaf
half 11.
Vossenjacht
Op donderdagochtend 12 juli willen we een “Vossenjacht” houden in de wijk. Hiervoor
hangt bij de kleuters en de groepen 3 en 4 een intekenlijst voor begeleiding. (tijd: 9.00 –
10.15 uur) maar dat kan ook via Klasbord.
Sing-Out
Op vrijdagmorgen 13 juli hopen we het jaar gezamenlijk af te sluiten met een sing-out
vanaf half 9. Hierbij zijn vaders en moeders en andere belangstellenden, met mooi weer,
ook uitgenodigd. Bij regen houden we het in de gemeenschapsruimte en is er helaas
alleen plek voor kinderen. Als u komt neemt u dan zelf een stoel mee en wilt u kleinere
broertjes en zusjes bij u houden en ze niet op de speeltoestellen laten spelen?
Om 11.00 uur gaat de school uit en krijgen de kinderen vakantie!

Afscheid- / nieuw OR lid
Hierbij willen we Henriet van Asselt hartelijk bedanken voor al het werk dat ze de
afgelopen vijf jaar heeft gedaan in de ouderraad. Zij neemt nu afscheid. Gelukkig hebben
we Marianne de Boer bereid gevonden om zitting te nemen in de ouderraad. Daar zijn we
erg blij mee. We wensen haar een fijne tijd toe.

Ouderraad
Hallo iedereen. Namens de OR willen wij u allemaal hartelijk bedanken voor de hulp die
we het afgelopen schooljaar weer mochten krijgen van u, bij allerlei activiteiten en
acties die we gehouden hebben. Wij hopen dat het volgend jaar weer zo mag zijn.
Namens de OR willen wij u ook vragen om volgend jaar met zo véél mogelijk ouders bij
de grote schoonmaakavond aanwezig te zijn. Dit is ondanks het werk altijd een zeer
gezellige avond. Vanaf deze kant willen wij u allemaal een hele fijne vakantie toewensen.

Agenda:
9 juli:
12
12
13
13
27
28
29

juli:
juli
juli
juli
augustus
augustus
augustus

kinderen vrij
Met vriendelijke groet,
Afscheidsavond groep 8
fotopuzzeltocht (ochtend)
personeel Da Costaschool
afscheid juf Gerlinda
Sing Out
(11.00 uur) – 24 augustus zomervakantie
1e schooldag
openingsdienst
luizencontrole
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