
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

Herfst 

De herfst heeft zijn intrede weer gedaan. De eerste herfstkleuren zijn al weer aan de bomen te bewonderen en 
overal in het bos kom je de prachtigste paddenstoelen tegen. Wind en regen laten zich regelmatig zien en de 
temperaturen wisselen per dag. Wist u overigens dat rond 23 september de dagen en de nachten overal even 
lang zijn? Herfst: de tijd om je weer eens met een goed boek bij de kachel te installeren. Tijd ook voor de 
kinderboekenweek, dit jaar rond het thema “Gruwelijk Eng”. Wij openen de kinderboekenweek vrijdagochtend om 
kwart voor negen op het plein. SpaNNend….. kom op tijd en beleef het zelf!  

Morgen, woensdag 4 oktober, vieren wij Franciscusdag. Pastoraalmedewerker de heer de Jong 
komt in alle bouwen vertellen over Franciscus van Assisi. Ook wordt aandacht besteed aan 
Wereld Dierendag. Alle kinderen mogen een knuffeltje mee naar school!  
 

 

                                                                    Terugblik 

Vorige week hebben de kinderen deelgenomen aan de activiteiten in de Veluvine 
georganiseerd door Cultuurmanifestatie Nunspeet. De OB en de MB hebben 
genoten van het muzikale sprookje over Manus en de BB heeft deelgenomen aan 
diverse workshops. Bovendien heeft de BB een workshop tapdansen gevolgd. Op 

vrijdag 13 oktober om 16:00 uur organiseert de stichting Cultuurkunst, in samenwerking met de 
internationale concertfluitiste Elena Vyaznikova, een dwarsfluit workshop in de Veluvine, lokaal 0.19. 
Aanmelden kan via fluitexpert@gmail.com. Vrijdag 22 september hebben de kinderen van de BB 
samen met kinderen van de OB de door hun gemaakt “burendagattentie” rondgebracht. Wij hebben 
daarop van onze buren veel leuke reacties mogen ontvangen. Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet!  

 

 

                                                                   PO Staking 

Donderdag 5 oktober staken landelijk veel basisscholen. Ook onze school. Met de staking 
van POFront vragen wij om een eerlijker salaris en minder werkdruk, om zo het beroep 
aantrekkelijker te maken en het leraren tekort terug te dringen. 
OUDERS VAN WAARDE (de landelijke ouderorganisatie van het christelijk, katholieke en oecumenische 
onderwijs) en de VOO (vereniging openbaar onderwijs) steunen de actie POFront en roepen ouders en 
grootouders op om de online petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’ te ondertekenen, om daarmee de 
onderwijsstaking van 5 oktober te ondersteunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien 
dat de gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden. Ouders en grootouders hebben er veel 
belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede 
leerkrachten. De petitie loopt via de internetsite van de VOO. Teken hier de petitie: http://www.voo.nl/info/petitie  
 

 

Schooljaarkalender 

Vrijdag 13 oktober, voor de herfstvakantie, krijgen alle kinderen de schooljaarkalender weer mee naar huis. 
Mocht u een tweede exemplaar wensen, dan kan uw kind daar bij zijn/haar stamgroepleid(st)er naar vragen, 
maar u mag ook altijd even bij de directie binnenlopen.  

 

 

                            Kinderboekenweek 2016 
Vrijdag 6 oktober starten wij de Kinderboekenweek “Gruwelijk Eng” Hoe? …. dat is nog even 
een verrassing! Zorg dat je op tijd op het plein aanwezig bent!  Het prentenboek 
“Tangramkat” van illustrator Martijn van der Linden is bekroond met de gouden penseel. 
Bijzonder is dat Martijn een achterneef is van Anaï Roelofs uit de Mussen. De Vlaamse 
illustrator Mattias de Leeuw heeft het Gulden Palet gewonnen met zijn boek “Circusnacht”. 
Vanavond wordt de winnaar van de Gouden Griffel bekend gemaakt tijdens het 

Kinderboekenbal in Amsterdam. Koop je in deze periode voor € 10 aan kinderboeken, dan krijg je het 
kinderboekenweekgeschenk “Kattensoep” van Janneke Schotveld met illustraties van Annet Schaap cadeau. 
Mocht je een kinderboek kopen bij Bruna, dan mag je de kassabon (of een kopie) op school inleveren en zo 
meesparen voor gratis boeken voor onze schoolbieb. Zie de doos in de grote hal.  

  
                 
 

                   Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers 
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Nieuws uit de parochie 
Zondag 8 oktober is er om 9:00 uur een Eucharistie- & gezinsviering in de Rooms-Katholieke kerk aan de 
Eperweg in het kader van St. Franciscusdag op woensdag 4 oktober jl. U bent allen van harte welkom. 

 

Open Avond 

Om ouders, die voor de schoolkeuze van hun kind(eren) staan, volop de gelegenheid te geven 
kennis te maken met onze school en het Jenaplanonderwijs te ontdekken, organiseren wij dit 
schooljaar drie momenten, waarop wij de deuren van onze school openen: 
                             Dinsdagavond 24 oktober 2017      19:00 – 21:00 uur 
                                      Zaterdag 20 januari 2018      11:00 – 15:00 uur 
                             Woensdagmiddag 18 april 2018      14:30 – 18:30 uur 
Tijdens deze momenten laten wij belangstellenden graag kennismaken met onze school. Een kijkje in de school 
en informatie over ons onderwijs horen daar natuurlijk bij. Daarnaast geven wij graag uitleg over onze projecten, 
wereldoriëntatie en Engels van groep 1 t/m 8. Kortom maak kennis met alle facetten van onze Jenaplanschool.  
Natuurlijk kan men ook altijd een afspraak maken voor een vrijblijvende persoonlijke rondleiding. 
 

 

                            Nunspeet Beweegt 

In samenwerking met zwembad en sporthal de Brake worden er in verband met de PO-
staking op donderdag 5 oktober allerlei activiteiten georganiseerd. Van 10:00-16:00 uur kun je komen zwemmen 
voor € 3,50 incl. een ijsje. Heb je nog geen diploma? Dan alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. 
Van 12:00 tot 15:00 uur is de sporthal de Brake geopend en kun je gratis deelnemen aan verschillende 
sportactiviteiten en worden er lekkere en gezonde drankjes en hapjes aangeboden. 
Woensdag 11 oktober organiseert Nunspeet Beweegt het “SUperSpOrtSPEKTAKEL op ASFALT” ter gelegen-
heid van de opening van de nieuwe oostelijke rondweg. Kom ook lekker spelen op het nieuwe asfalt. Kom met je 
step, skeelers of skateboard (alles wat rolt op asfalt) gezellig meedoen!! (Let op: fietsen en skelters zijn niet 
toegestaan) en doe mee met de ‘elfstedentocht’: 

  15:00-15:15: stempelkaarten ‘elfstedentocht’ groep 1-4 

  15:15-15:30: stempelkaarten ‘elfstedentocht’ groep 5-8  

  15:30-16:30: vrij spelen met onderdelen voor klein en groot (estafette, slalommen, e.d.) 
Kom op de fiets i.v.m. beperkte parkeermogelijkheden. Locatie: vanaf de Oenenburgerweg, richting Oosteinder-
weg, bij rotonde rechtdoor. Bij de volgende rotonde is de activiteit. 
 

                                                          

                                                             Verzoek van de GGD 
Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van kinderen 
tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik. 
We vragen alle ouders met kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen. Doet u 
ook mee? Dat is belangrijk omdat: 
                        Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening telt! 
De uitkomsten van het onderzoek helpen de GGD, gemeenten en jeugd(gezondheids)organisaties. Zij kunnen 
hun plannen en activiteiten hiermee goed laten aansluiten bij de wensen van ouders.  
Klik op www.kindermonitornog.nl om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet 
terug te leiden naar u of uw kind. Meer informatie over het onderzoek is HIER te vinden. Namens de GGD alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 

 

                                           September 
 

  ●   4 oktober                      viering Franciscusdag & Dierendag  
                                                        Neem je knuffel mee naar school!      

                          ●   5 oktober                      wegens landelijke staking PO: school dicht!  
                          ●   5 oktober                      Nunspeet Beweegt: 12:00 uur sportactiviteiten in de Brake 
                          ●   6 oktober                      08:45 uur opening Kinderboekenweek “gruwelijk eng” 
                          ●   6 oktober                      weeksluiting Fazanten & Dassen 
                          ●   8 oktober                      09:00 uur RK kerk St. Franciscus: Franciscusviering 
                          ●   11 oktober                    Nunspeet Beweegt: 15:00 uur “SUperSpOrtSPEKTAKEL op ASFALT”     
                          ●   13 oktober                    afsluiting Kinderboekenweek    
                          ●   13 oktober                    schooljaarkalender mee         
                          ●   13 oktober                    16:00 uur dwarsfluitworkshop Elena Vyaznikova (Veluvine lokaal 0.19)    
                          ●   16 – 20 oktober 2017   HERFSTVAKANTIE                                                                     
                          ●   16 oktober                    scholierenbowlingtoernooi de Brake 
                          ●   23 oktober                    STUDIEDAG: ALLE KINDEREN VRIJ  
                          ●   24 oktober                    weekopening schoolproject communicatie 
                          ●   24 oktober                    volgende Jenapraat 
                          ●   24 oktober                    OPENAVOND 19:00-21:00 uur (voor nieuwe ouders)       
                          ●   25 oktober                    hoofdluiscontrole  
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