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Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 
 

Gefeliciteerd 

Hierbij willen de familie Boeve feliciteren met de geboorte van Mara. 
Mara is het zusje van Sam (groep 2) en Levi (groep 5). Ook de familieTimmer willen we 
gelukwensen met de geboorte van Isac, het broertje van Judah uit groep 1. 
We wensen beide gezinnen Gods wijsheid toe in de opvoeding van hun kinderen.  
 

Afscheid juf Anna Smit-van der Leer 
Deze week was Anna Smit-van der Leer voor het laatst bij ons op school. Ze heeft een half 
jaar les mogen geven aan de kleuters in groep 1. We willen Anna hartelijk bedanken en 
wensen haar veel succes in het vinden van een baan. 
 

Openingsdienst 
De openingsdienst van het CNS-Nunspeet in de Hervormde Dorpskerk, die gepland staat 
voor dinsdag 1 september 2020 gaat niet door i.v.m. het Coronavirus. 
 

Geslaagd 
Annelie Haan heeft haar cursus voor leraarondersteuner met succes afgerond.  
Ook Annewil van den Broek is geslaagd voor haar gymopleiding.  
Beiden van harte proficiat!!  
 

Nieuwe leerlingen 
De afgelopen tijd hebben Linsey Frens, Jack Zwitser, Joas Mulderij en Zoë van de Brug al 
even kunnen wennen op school. We wensen hen volgend jaar heel veel plezier in groep 1. 
 

Verhuizing 
Begin juni is Sara Celebi uit groep 3 verhuisd naar Capelle aan de IJssel. We wensen haar 
veel plezier op haar nieuw school. 

 

Peiling continurooster uitgesteld. 

In een vorig schrijven hebt u kunnen lezen dat er voor de zomervakantie een peiling onder 
de ouders gehouden zou worden over het continurooster. CNS-breed is besloten om dit over 
de vakantie heen te tillen. Dat had ik u in de vorige brief moeten berichten, maar ben ik 
vergeten, excuses daarvoor! 
Een extern bureau gaat ons hierbij helpen. We hebben zo meer tijd om nauwkeurig en 
weloverwogen tot een beslissing te komen. Dit alles gaat in nauwe samenwerking met de 
medezeggenschapsraad. We houden u op de hoogte ! 
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Beste ouder(s), verzorger(s),  
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Bericht van Henk Norder,  

interim algemeen directeur CNS Nunspeet 
 
Geachte ouders/verzorgers, 

 
Sinds 1 maart jl. heb ik de werkzaamheden van Rutger Lieffijn als (interim) algemeen 
directeur overgenomen. Het uitgangspunt destijds was voor de periode van ongeveer een 
half jaar. Door de corona-crisis s het echter niet gelukt een goede procedure te starten 
voor een nieuwe algemeen directeur/bestuurder van de CNS. In goed overleg met het 
bestuur is besloten om voor het schooljaar 2020-2021 de interim situatie te continueren. 
Hoewel ik met veel plezier mij heb ingezet, is het voor mij niet mogelijk om voor een 
dergelijk lange periode mijn werkzaamheden voor de CNS te combineren met mijn 
werkzaamheden als bestuurder van de VPCO Ermelo. In de persoon van Fred van der Ham is 
een goede en ervaren (interim) algemeen directeur/bestuurder voor de CNS gevonden. In 
de loop van de maanden september/oktober zal Fred fasegewijs mijn werkzaamheden 
overnemen. 
 
Op dit moment is op de Morgenster een vacature voor directeur. Ook hier is besloten om 
voor het komend schooljaar een interim situatie te houden. Maar hier is een interne 
oplossing gevonden. Omdat deze oplossing meerdere scholen betreft, is het verstandig om 
deze oplossing aan alle ouders/verzorgers binnen de CNS te melden. De directeur van de 
Bron, Martijn van der Weerd, zal ook de leiding van de Morgenster op zich nemen. Om 
Martijn het werk op een goede manier te kunnen laten uitvoeren, is zowel op de Bron als 
op de Morgenster gekeken of er medewerkers zijn, die het locatieleiderschap op zich 
willen nemen gedurende de genoemde interim periode. Dat is gelukt, op beide locaties is 
dit op een goede manier ingevuld. Ik ben er trots op dat dit op deze manier is opgelost. Dat 
zegt iets over de CNS, met elkaar de schouders eronder willen zetten en getalenteerde 
medewerkers ruimte bieden voor ontplooiing.  
 
De zomervakantie staat voor de deur. De afgelopen periode met alle corona perikelen was 
niet gemakkelijk. Maar ik heb veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen bij de 
CNS. En bij betrokkenen horen wat mij betreft uiteraard de medewerkers, 
ouders/verzorgers en uiteraard alle kinderen. Dank voor jullie betrokkenheid, flexibiliteit 
en begrip voor alles wat in de afgelopen periode moest worden “besloten”. En heel logisch 
met soms zeer gemengde gevoelens hierbij.  
 
Tot slot wens ik iedereen een goede zomervakantie, die vast ook heel anders zal zijn, dan 
in andere jaren.  
Wat iedereen ook gaat doen, maak er samen iets mooi van en na de vakantie zien we 
elkaar, hopelijk uitgerust en gezond weer terug! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Norder 
(interim) Algemeen directeur. 
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Hulpouders bedankt 

 
Het is lastig om een ieder persoonlijk te bedanken voor 
alles waarbij u ons het afgelopen jaar heeft 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. 
GEWELDIG! Namens alle kinderen heel hartelijk 
bedankt 
 
 
Contract nieuwbouw Da Costa Elspeet getekend 
 

In het gemeentehuis hebben vanmiddag wethouder Leen van der Maas en Rob van der Leij van Van der Leij 

bouwbedrijven het contract getekend voor de nieuwbouw van de Da Costaschool in Elspeet met een 

gymzaal. De bouw start dit najaar op de plek van de oude school.  

 

Ingebruikname bij start schooljaar 2021/2022 

De ontwerpfase van de gebouwen heeft een gezamenlijk gebouw voor de school en de gymzaal opgeleverd. 

Op basis van een ontwerp heeft de aanbesteding van de nieuwbouw plaatsgevonden. De winnende aannemer 

is van der Leij bouwbedrijven. De totale bouwkosten worden geraamd op € 3.750.000,-. Na de zomervakantie 

zullen de school en de gymzaal  worden gesloopt zodat daarna de bouw kan starten. De planning is om de 

school met ingang van schooljaar 2021/2022 in gebruik te nemen. De school gaat voor schooljaar 2020/2021 

gebruik maken van de tijdelijke huisvesting op het terrein voor de Boaz-Jachin in Elspeet. 

 

In maart 2017 heeft de gemeenteraad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (SHP) 

vastgesteld. In dit plan zijn diverse nieuwbouwplannen voor onderwijshuisvesting geformuleerd. Een 

onderdeel betreft de nieuwbouw van onderwijshuisvesting in Elspeet en specifiek de nieuwbouw van de Da 

Costa in Elspeet. De Da Costa Elspeet staat aan de Vierhouterweg naast de gymzaal. Aangezien ook de gymzaal 

aan vervanging toe is, heeft het college besloten de school en de gymzaal tegelijkertijd te vernieuwen op de 

bestaande locatie aan de Vierhouterweg.  

 

Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is heel blij dat de eerste nieuwbouw van een school als 

onderdeel van het integrale onderwijshuisvestingsplan nu werkelijkheid wordt. “Er is hard gewerkt door vele 
partijen en dan is het resultaat van die inspanning een belangrijke mijlpaal voor het onderwijs in de gemeente 

Nunspeet”, aldus de wethouder.  
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Huisvesting 
Hieronder vindt u een plattegrond van de noodlokatie. Na de vakantie gaan we hier gebruik 
van maken. De kinderen uit de groepen 1 en 2/3 gaan via het plein naar binnen. 
Groep 4 t/m 8 gaat via de achteringang naar binnen. Deze kinderen lopen langs de zijkant 
van het gebouw naar achteren. Daar bevindt zich ook een ingang. 
 

Ik eindig met dit gedicht: 

Een steun in de rug 
 

Dank U wel 
dat U geen God 

bent ver weg 
en onbereikbaar, 

maar dat U naar ons omziet 
en dichtbij wilt zijn. 

Dank U wel 
dat U voor ons mensen 

grond onder onze voeten, 
een steun in de rug 

en een dak boven ons hoofd wilt zijn. 
Ook juist in deze bijzondere tijden, 

zodat de toekomst 
-hoe donker soms ook-  

voor ons begaanbaar wordt. 
 

We wensen u allen een hele fijne vakantie toe. 

Personeel Da Costaschool Elspeet 
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