
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 juni 2020, nr. 15 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u na een hele lange periode weer de ‘gewone’ nieuwsbrief voor de komende veertien dagen.  

Allen een hartelijke groet! 

 

Agenda 

 

Dinsdag 23 juni:  Studiedag, leerlingen zijn vrij. 

Woensdag 24 juni:  Studiedag, leerlingen zijn vrij. 

Maandag 29 juni:  Oudercontact 

Woensdag 1 juli:  Oudercontact 

 

Mededelingen 

 

Van de directie 
 
Dit is weer de eerste nieuwsbrief die u ontvangt na een serie nieuwsberichten in de opstartperiode. We zijn best 

tevreden over hoe het gaat en alle personeel vinden het fijn dat de kinderen weer op school komen, dat we ze zien en 

dat er in de klas gewerkt kan worden. Als je door de school loopt is het plezier hoorbaar en zichtbaar. Alles kost ook 

nog veel energie en de coronavoorschriften zijn zeker energievreters. We moeten alert blijven en consequent in het 

toepassen van de afspraken.  

 

En toen zagen we de Processierupsen weer opduiken in de eiken op ons schoolplein. De leerlingen zagen er een op 

de grond liggen. Er zijn direct maatregelen genomen met linten op het schoolplein en de bestrijdingsdienst is gebeld. 

Donderdag zijn de haarden in de bomen verwijderd. Dat kon er ook nog wel bij. Gelukkig snel verholpen, maar het zal 

wel niet de laatste keer zijn. Ook alle vogelkasten in de bomen rond de school zijn dus niet afdoende genoeg. 

 

Over twee weken hebben we met het hele team twee studiedagen op 23 en 24 juni. Ik heb dat al eerder vermeld in de 

nieuwsberichten. De eerste studiedag was al vastgesteld en de tweede is gepland om samen met het team te werken 

aan kwaliteit en professionalisering. Ik realiseerde me direct dat ik dan een extra beroep doe op u als ouders. Het is 

altijd een afweging van belangen en in deze situatie heb ik de keus gemaakt om voor het belang van de hele school 

eenmalig een extra studiedag in te lassen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ad van Dijk directeur a.i. 



 

 

Personeel  

Rianne Kalt is deze week geopereerd. Ze is alweer thuis en alles gaat goed. De komende weken zal ze thuis zijn om 

te herstellen. 

 

Elma Altena zal met de zomervakantie helaas afscheid nemen van onze school en van het onderwijs na 34 

dienstjaren op De Wingerd. We zijn inmiddels druk aan het zoeken naar een enthousiaste vervanger. 

 

Oudercontact (verplicht) 

In week 27 staan de oudercontacten gepland. Deze verlopen dit jaar anders dan u gewend bent in verband met de 

landelijke maatregelen die gelden voor het onderwijs. Aangezien we een goed contact met u toch belangrijk vinden 

tijdens de bespreking van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), willen we per leerling graag één ouder/verzorger 

uitnodigen. De leerkracht neemt hiervoor contact met u op om een afspraak te maken. U kunt dan via de buitendeur 

de klas in komen waar met zorg een gepaste afstand gehouden wordt. Bent u te vroeg, dan zal u buiten moeten 

wachten. Verder mag u de school niet in, dus helaas geen kopje koffie/thee deze keer. Ook gesprekken met 

bijvoorbeeld de specifieke hulp of stagebegeleider zijn niet mogelijk. Heeft u nog wel vragen aan bijvoorbeeld de 

specifieke hulp, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de school. 

De OPP’s worden de week ervoor aan uw kind meegegeven. Het kan zijn dat voor het VSO dit via het digitale Doen-in 

systeem gaat lopen, daar hoort u dan nog over. Aangezien de OPP ondertekend moet worden, verwachten we u 

allemaal voor dit oudercontact.  

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Bericht van de BSO Nunspeet      

 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
De zomervakantie begint bijna en wij snappen dat het voor sommige een andere vakantie zal worden dan anders. 
Door de huidige situatie willen we graag weten of er nu extra belangstelling is voor opvang op school in de vakantie 
periode. En zo ja voor welke dagen. De opvang is in het gebouw West van De Wingerd/De Arend en wordt gedaan 
door begeleiders van Careander die al bekend zijn op school en met de kinderen. We willen een ontspannen invulling 
aan de dag geven, maar we werken ook aan doelen. 
 
We bieden de vakantie opvang aan bij minimaal 6 kinderen! Dat betekent dat als u uw kind aanmeldt voor bepaalde 
dagen, wij er ook vanuit gaan dat uw kind dan ook echt komt. Anders moeten we ook de andere kinderen 
teleurstellen. 
 
De vakantie opvang is op basis van een indicatie die u zelf kunt regelen bij het Centrum Jeugd en Gezin van uw 
gemeente (CJG is te vinden via website van uw gemeente). Dat kost wel tijd, dus als we in ieder geval al een 
schriftelijke toezegging krijgen van het CJG dan kan uw kind gelijk starten.  
 
Zoals het er nu uit ziet gaan we open op de maandag-, dinsdag- en donderdagen gedurende de 6 weken van de 
vakantie! We zijn open van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Om uw kind op te geven kunt u een mail sturen naar: BSONunspeet@careander.nl 
 
Met daarin de naam van uw kind en de data waarop u gebruik wilt maken van de vakantie opvang. 
Graag opgeven voor woensdag 25 juni.  
 
We wensen jullie alvast een fijne vakantie toe en hopelijk tot snel! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens BSO Nunspeet, 
Remco en José. 
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