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Beste ouder(s), verzorger(s),
De afgelopen maanden is er hard gewerkt en veel geleerd in de groepen.
Vorige week ontvingen de kinderen hun eerste rapport of observatiekaart en
gisteren zijn er vele gesprekken met ouders gevoerd. Wij zijn erg trots op alle kinderen!
Onderstaand gedicht willen we met u delen:
Waarderen meten beoordelen
Wat is de maat
waarmee liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets
waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent een schaal
waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent een test
waarmee geloof wordt vastgesteld?
Testen toetsen
Registreren en meten
Onderzoeken en keuren
Om wat zeker te weten?
Dat je gelukkg bent?
Goed in je vel?
Tevreden en dankbaar?
Er is geen tabel
een schaal en geen norm
voor de meest waardevolle zaken.
Maar de maat waar ik mijn leven op bouw
is Gods liefde en eeuwige trouw!
Chris Lindhout
Veel leesplezier gewenst bij het lezen van deze nieuwsbrief.
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Vanuit het ouderpanel….
In januari heeft er gesprek plaatsgevonden met een aantal ouders in het zogenaamde
ouderpanel over allerlei zaken die op school spelen. In het teamoverleg zijn deze punten
besproken. Hieronder geven we u puntsgewijs aan wat we als team hebben besloten:


Gymmen van de kleuters:
Via de ouders kwam het verzoek om wekelijks te gymmen in de gymzaal. Mede
omdat we gebonden zijn aan een vast tijdstip (dinsdagmorgen om 8.30 uur) en
omdat we twee kleutergroepen hebben, gaan de kleuters niet wekelijks gymmen.
Een gymles geven voor de kleuters is voor de leerkracht erg intensief. De gymzaal
kan niet van te voren worden klaargezet en moet na de les ook weer worden
opgeruimd. Bij een grote groep kleuters blijkt het eigenlijk niet te doen! Er zou meer
ondersteuning moeten zijn. Vanaf de kerstvakantie hebben de kleuters meer
gegymd, omdat de groepen gespitst en dus kleiner zijn. Ondanks dat de kleuters niet
wekelijks gymmen in de gymzaal, krijgen ze genoeg beweging, want ze spelen veel
buiten. Daar kan de leerkracht goed observeren en doen de kleuters veelal de zelfde
spelletjes.



Nieuwsbrief: Op verzoek van ouders zal de maandelijkse nieuwsbrief via mail en via
Klasbord worden verzonden.



Spelen op het plein:
Er kwam een vraag of het een optie is om gescheiden pauze te houden, zodat de
kinderen meer ruimte hebben om te spelen. Voor dit jaar gaan we dat nog niet
doen. Volgend schooljaar als we in de noodlocatie zitten, gaan we dit waarschijnlijk
wel doen.
Ook wordt er gekeken om de kinderen meer activiteiten aan te bieden. Er wordt nu
veelal alleen maar gevoetbald. Een schoolpleincommissie, bestaande uit drie
leerkrachten, werkt dit verder uit.



Het volgende advies van de ouders nemen we over:
Problemen die tijdens de pauze ontstaan, worden met de pleinwacht opgelost,
er wordt in de klas verder niet meer over gesproken.



Afnemende ouderparticipatie in de groepen 1, 2 en 3:
Uit de ouderenquête en in de praktijk blijkt het steeds moeilijker wordt om ouders te
betrekken bij activiteiten in school. Een optie van de ouders om een klassenouder
per groep aan te stellen is besproken. Het team vindt dat veel zaken met Klasbord
kunnen worden geregeld en dat er geen klassenouder nodig is. Aan het begin van
een schooljaar zullen de ouders duidelijker worden geïnformeerd welke hulp we als
school nodig hebben.

Biddag
Woensdag 11 maart hopen we op school een Sing In te houden
omdat het Biddag is. ’s Middags wordt er een kerkdienst
gehouden in de Hervormde Kerk in Ermelo waar Ds. v.d. Born
zal voorgaan. Deze dienst zal over hetzelfde onderwerp gaan
als ’s ochtends op school: “Vraag gerust…” Ds. V.d. Born zal
deze ochtend onze school ook bezoeken.
De kinderen mogen voor de dienst, voorin de kerk, meezingen.
U bent van harte welkom in deze dienst vanaf 15.00 uur in de
Nieuwe Kerk. (Horsterweg)
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Zending
Het resterende halfjaar halen we geld op voor de familie van Vliet. Zij doen
zendingswerk in Israël. Hieronder stellen zij zich voor en vertellen over hun werk:

“Shalom” dat zeggen we als we elkaar gedag zeggen hier in Israël. Wij zijn Gert, Janine,
Thomas, Levi en Boaz van Vliet en we
wonen in Israël. Janine haar achternaam is
van Asselt. Deze naam klinkt waarschijnlijk
wel bekend in jullie oren. Wij wonen en
werken onder het Joodse volk. Wisten jullie
dat de Heere Jezus zelf een Jood was? Ook
de discipelen en velen eerste gelovigen
waren Joodse mensen. Zoals jullie weten is
de Heere Jezus voor onze zonden gestorven
om ons een schoon hartje te geven. Deze
boodschap is de hele wereld over gegaan,
ook in Elspeet. Wij zijn door de Heere Jezus
geroepen en gezonden om deze boodschap
weer terug te brengen naar de plaats waar
het vandaan is gekomen. Velen Joodse
mensen kennen de Heere Jezus nog niet.
Doordat jullie voor dit doel gaan sparen
helpen jullie ons mee om de taak uit te
voeren die de Heere Jezus ons gegeven
heeft. Wij willen jullie daarvoor hartelijk danken.

75 jaar vrijheid- activiteiten
In het kader van 75 jaar vrijheid wil onze school, samen met de
andere Elspeetse scholen, meedoen met enkele activiteiten.
Op woensdag 18 maart zal Dhr. Gerrit Storteboom de hoogste
groepen van Elspeet iets vertellen over het Verscholen Dorp. In diezelfde week zullen die
groepen samen met hem ook het Verscholen Dorp bezoeken. (Omdat groep 8 dit vorig jaar
al heeft gedaan zullen dit jaar groep 5/6 en 7 hieraan meedoen)
Onze school heeft het oorlogsmonument op de begraafplaats geadopteerd. Groep 8 zal in
het kader van 75 jaar bevrijding hier extra aandacht aan besteden. Dicht bij dit
monument ligt het graf van Hans Blankenberg. Hij is op 10 september 1944 omgebracht
door de Duitsers. Over deze man hopen we ook het verhaal te horen. Groep 8 zal een
herdenking voorbereiden in de week dat Elspeet 75 jaar geleden bevrijd is. De herdenking
zal plaatshebben bij het oorlogsmonument en het graf van Hans Blankenberg.
Op zaterdag 18 april (de bevrijding van Elspeet was op 19 april) is een werkgroep bezig
met een herdenkingsfietstocht. Het is dan de bedoeling dat van elke school 25 kinderen
mee fietsen. (3x 25 = 75 kinderen).
Hier krijgt u nog meer informatie over.
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Schoolvoetbal
Er is een flink aantal aanmeldingen geweest voor het schoolvoetbaltoernooi. Daarom
hebben we 5 teams kunnen opgeven. Bij groep 7/8 twee jongens-en één meisjesteam en
bij groep 5/6 één jongens- en één meisjesteam.
Het jongensteam van groep 7 is dus wel opgegeven, maar het is afwachten of zij ook mee
mogen doen. Dat horen we pas in de tweede week van maart en is afhankelijk van
opgaves van andere scholen. Elke school mag in ieder geval per categorie met 1 team
meedoen. De andere groepen zijn dus wel zeker van deelname.

Interim algemeen directeur CNS
Dhr. Rutger Lieffijn neemt per 1 maart a.s. afscheid van CNS Nunspeet.
In zijn plaats heeft het bestuur een interim-algemeen directeur benoemd in de persoon
van de heer Henk Norder. De heer Norder is momenteel ook werkzaam als directeur
bestuurder van VpCo Ermelo.
Het bestuur is blij dat we voor de periode 1 maart tot 1 augustus 2020 de uitgebreide
kennis en ervaring van de heer Norder kunnen inzetten voor 2,5 dag per week.
De komende weken zal overdracht van de werkzaamheden plaatsvinden. Vanaf 1 maart
zult u de heer Norder ongetwijfeld tegenkomen in de school of aan de overlegtafel.
Met hartelijke groet, mw. M. de Goede- Hoeve, secretaris CNS Nunspeet

Schoolschoonmaak
Vrijdag 3 april is schoonmaakploeg 2 aan de beurt.
Zij zullen dan de onderbouw extra schoonmaken.

Studiemiddag (kinderen vrij)
Op dinsdag 3 maart hebben we een studiemiddag.
Dit betekent dat uw kinderen ’s middags vrij zijn.

Nieuwe leerlingen
Na de vakantie komen Daan en Naut Uittenbroek op onze school. Daan komt in groep 3 en
Naut komt in groep 0/1. Begin april zal Lena Oudendorp in groep 1 komen.
Van harte welkom! We hopen dat jullie snel zullen wennen.
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Nieuws van de ouderraad
Fancy Fair/ sponsorloop
Op vrijdag 15 mei wil de Ouderraad een Fancy Fair in combinatie met een sponsorloop
organiseren. (van ongeveer 16.00 – 20.00 uur)
De gehele opbrengst zal gebruikt worden voor speeltoestellen op het nieuwe plein.

Kledingactie:
De Ouderraad wil in de eerste week na de meivakantie een kleding/vodden inzameling
houden. We hebben al een paar jaar geen opbrengst van oud papier. Dit is een manier om
twee keer per jaar extra inkomsten te krijgen voor de activiteiten voor de kinderen!
De vorige keren was de opbrengst telkens rond de € 200,00. Als u ook mee spaart dan kan
dit bedrag nog hoger worden!
Geeft u dit ook alvast door aan familie, vrienden en bekenden?

Agenda:
3 maart:
4 maart:
11 maart:
3 april:

Teamscholing - kinderen ’s middags vrij
Luiscontrole
Biddag
Schoolschoonmaak groep 2 (onderbouw)

Met vriendelijke groet,
personeel Da Costaschool
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