
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 juni 2021, nr. 18 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. 

 

Agenda 

 

Week 26: Oudercontactavonden. U krijgt via de leerkracht hier een uitnodiging voor. 

    

Mededelingen 

 

Van de schoolleiding 

Wat was het gisteren goed om een dag op school te zijn waarbij we alle zaken  rond de leerlingen konden bespreken. 

Ook de duo collega’s van een groep hadden de tijd om allerlei zaken samen af te stemmen en de laatste weken van 

het schooljaar te plannen. Binnenkort volgen afspraken met de ouders  en leerkrachten.  

Het was een warm dagje en vandaag is dat niet anders. Een lekker koud ijsje gaat er op dit soort  dagen wel  in.  

We treffen uiteraard de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Nog niet alles is rond en we zijn ook nog op 

zoek naar nieuwe collega’s.  Ook melden zich nog een aantal nieuwe leerlingen die ook een plekje moeten krijgen. 

We kunnen dus nog niet de definitieve indeling van personeel en groepen bekend maken. Zodra dit kan zullen dat 

natuurlijk doen. 

  

Processierupsen zijn weer gesignaleerd in de bomen op het schoolplein Oost. Tot nu toe niet veel en de conciërge 

heeft een deel van het plein afgezet met linten.  Begin volgende week komt de gemeente  de rupsen verwijderen. 

Ondertussen blijken ook veel van de dit voorjaar opgehangen nestkasten bewoond door Mezen en 

Boomklevers.  Zouden er daarom weinig rupsen gezien worden? 

In ieder geval een goed weekend  

  

Met vriendelijke groet,  

A van Dijk 

Directeur  

 

Corona 

Wat fijn dat de maatregelen versoepeld worden en dat er al meer mogelijk is. Toch heeft het kabinet onlangs 

besloten om de maatregelen in het basisonderwijs nog niet te versoepelen. Er komen dus ook geen veranderingen in 

de protocollen. 



Dit betekent dat kinderen met verkoudheidsklachten zelfs met milde klachten niet op school mogen komen en zal 

getest moeten worden of in een periode van thuisquarantaine moeten blijven. 

 

 

Wij vinden het van groot belang dat de school open blijft en de kinderen naar school kunnen blijven gaan. Daarnaast 

vinden we het belangrijk dat iedereen straks goed en gezond de vakantie in gaat! Daarom hanteren we ook de 

komende weken in en om school, daar waar het kan, de huidige afspraken. 

 

 

Uitnodiging aangepaste kerkdienst: 

Op zondag 27 juni 2021 is er een aangepaste kerkdienst in de Sionskerk in Nunspeet, 

Treubstraat 101, om 14.30 uur. Het thema is: ‘De langste dag”. Ds. Martin Visser is de 

voorganger. Deze dienst is online te beluisteren via Youtube. Er mogen max 40 personen 

in de dienst aanwezig zijn. Indien u de dienst wilt bijwonen moet u zich hiervoor 

aanmelden via de website: https://www.hervormdnunspeet.nl/opgave-kerkdiensten 

 

Groene schoolpleinen. 

Via de gemeente Nunspeet kregen we vorige week 2 kratjes  

aardbeiplanten aangeleverd.  

De gemeente wil de kennis delen en samen met de provincie  

en waterschap groene schoolpleinen stimuleren. 

Aardbeiplanten zijn geplant door de leerlingen van de Kastanje  

voor de beide scholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep:  

We zijn op zoek naar een rollator, wie heeft er thuis nog 1 staan?  Deze kunnen we op school goed gebruiken. 

 

Bijlage:  

Zomerfeest  vanuit stichting Twinkel 

https://www.hervormdnunspeet.nl/opgave-kerkdiensten

