
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        

                                                     Sinterklaas 

Afgelopen zaterdag is Sint met zijn Pieten én de pakjes weer aangekomen in Nederland. Via het 
Sinterklaasjournaal, dat wij met de kinderen in de OB en MB (al vanaf vorige week) hebben gevolgd, 
waren wij al op de hoogte van de problemen onderweg, de te water geraakte pakjes, het overboord 

geslagen grote boek en de mysterieuze Sintkoffer(s). Veel kinderen hebben de gezellige intocht in Dokkum op 
TV gevolgd. Daarna is Sint natuurlijk direct doorgereisd naar Nunspeet. Het werd een natte intocht, maar volgens 
de kinderen was het weer reuze gezellig. Ook de school is weer helemaal in sinterklaassferen. Daarvoor dank 
aan alle helpende ouders!  
Met de OB-kinderen gaan wij op vrijdagochtend 1 december het Pietenhuis in Harderwijk bezoeken. Wij zoeken 
nog (groot)ouders die willen rijden, u kunt zich intekenen op de lijsten bij de OB-groepen. Sint zal onze school 
met een bezoek vereren op dinsdagochtend 5 december. Wij verwachten u tussen 8:45 en 8:50 uur op het grote 
plein, waar Sinterklaas rond 9:00 uur verwacht wordt.  
 

’s Middags zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij! 
Tip: U kunt onze Sinterklaas met zijn Piet ook boeken voor een bezoek bij u of uw familie thuis. Interesse ? Neem dan contact op met Sint en 
Piet via : bosevents1@mac.com 
 

 

            Heeleys 

Regelmatig hebben wij kinderen in de groep met heeleys: rollende schoenen. In de hiel van de zool 
zitten wieltjes, waardoor je met deze schoen skatend naar school kan. Beslist heel leuk en kundig, maar 
in de groep/school, in de gymrij en bij spel op het schoolplein heeft het al een paar keer tot onveilige situaties 
geleid. Daarom ons verzoek: Kom je op heeleys naar school en je wieltjes kunnen niet naar binnen worden 
geklapt, dan vragen wij je om extra schoenen mee te nemen. (zoals ook gebruikelijk is bij bijv. skates, 
rolschaatsen e.d.) Dank voor jullie medewerking. 
   

 

                                              Groep 8 oriëntatie 

Voor de kinderen van groep 8 breekt weer een spannende tijd aan, waarin de kinderen met hun 
ouders een nieuwe schoolkeuze moeten maken voor het voortgezet onderwijs. Een samenvatting van 
de informatieavond voor de ouders van groep 8 over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs 

kunt u vinden op onze website: www.franciscus-nunspeet.nl onder downloads BB: “VO en schooladvies-
procedure”. De meeste scholen in de regio organiseren informatie- en opendagen voor ouders en/of kinderen. In 
het halletje bij de hoofdingang hebben wij ook de ontvangen informatie opgehangen. Deze informatie kunt u 
vinden op onze website, maar raadpleegt u ook de websites van de diverse scholen in de regio. 
Enkele sites: www.jenaxl.nl, www.ccnv.nl,  www.rsgslingerboslevant.nl, www.nuborgh.nl,  (Veluvine, LFC  & Oostenlicht ),  

www.capellen.nl (van Kinsbergen), www.morgencollege.nl (voorheen Spectrum & Focus), www.celeanum.nl (gymnasium), & 

www.cse.nl (topsportopleiding).   

Alle groep 8 kinderen krijgen onder schooltijd de gelegenheid om op twee scholen van hun keuze de 
kennismakingsmomenten te bezoeken. De eerste vinden volgende week al plaats. Vaak bestaat deze 
kennismaking uit het meemaken van gastlessen. De kinderen hebben hun keuze opgegeven bij juf Sanna. 
Bespreek met uw kind(eren) naar welke scholen de interesse uitgaat en houdt ook a.u.b. berichten over open 
dagen en informatieavonden (vaak in de lokale media) in de gaten. 
 

                                                            

                                             Parnassys 

Wij zijn de schooladministratie aan het bijwerken en zijn er achter gekomen dat de 
oudergegevens, zoals vermeld in Parnassys, bij veel kinderen niet meer up-to-date zijn. Na 

onze oproep in de vorige Jenapraat om uw gegevens in het ouderportaal te controleren hebben wij helaas weinig 
reacties gehad. Daarom hebben wij van ieder oudergezin de stamkaart van het oudste, bij ons ingeschreven 
kind, uitgedraaid. Deze wordt morgen aan uw ´oudste´ kind meegegeven. Wij willen u verzoeken deze goed te 
controleren en waar nodig aan te vullen c.q. te verbeteren en daarna ondertekend weer bij de stamgroepleid(st)er 
in te leveren. Ook informatie over allergieën of andere voor ons belangrijke medische informatie van uw kinderen 
kunt u hierop kwijt. Vaak is deze informatie bij de stamgroepleid(st)er wel bekend, maar niet ingevoerd. Dit is 
m.n. belangrijk wanneer bijvoorbeeld iemand anders voor de groep staat. Wij ontvangen de stamkaarten graag 
voor 1 december weer van uw terug! 

  
                 
 

                   Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers 

                                     ● Katholieke Jenaplan Basisschool St. Franciscus ● 
         ● Berenbosweg 25, 8071 DX Nunspeet ● Postbus 73, 8070 AB Nunspeet ● 
        ● mail: info@franciscus-nunspeet.nl ●  website: www.franciscus-nunspeet.nl ● 
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Persoonlijke gegevens  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is de nieuwe 
privacywet voor de gehele EU. Hierin wordt de bescherming van onze persoonsgegevens geregeld. Voor ons 
betekent dit o.a. dat wij schriftelijke toestemming van ouders nodig hebben om foto´s en/of video´s van kinderen, 
waarbij zij herkenbaar in beeld worden gebracht, te gebruiken. Daarom treft u in bovengenoemde enveloppe ook 
een toestemmingsformulier aan. Wilt u hierop aankruisen, waarvoor u toestemming verleent. Wij verzoeken u het 
formulier voor 1 december weer in te leveren. 
 

 

                                                                   Groepsapp 

In de vorige Jenapraat hebben wij u geïnformeerd over de groepsapp die wij willen opzetten in 
samenwerking met de stamgroepouders. Helaas is dit nog niet gerealiseerd. Zoals hiervoor vermeld 
zijn de gegevens in Parnassys onvoldoende up-to-date. De app zal door de stamgroepouder worden beheerd en 
alleen voor school gerelateerde zaken (zeg maar ‘zakelijk’) worden gebruikt. De stamgroepouder kan er 
bijvoorbeeld hulpvragen op zetten of u attenderen op belangrijke stamgroepinformatie, denk bijv. aan: Vandaag 
verzamelen alle groep 3 kinderen om 8:45 uur bij de bibliotheek of nog 1 auto gezocht voor rijden naar 
Pietenhuis. Wilt u ook in de groepsapp worden opgenomen, dan ook dit graag op bovengenoemd formulier 
aangeven en uw gegevens invullen. 

                                               

Thema avonden CJG Nunspeet 

Het Centrum Jeugd en Gezin Nunspeet organiseert thema avonden. Zo ook donderdagavond 30 november om 
19:00 uur in de Veluvine, met het thema ‘Het Puberende Brein’. Pubers drijven ouders soms tot wanhoop. 
Allemaal lopen wij van tijd tot tijd tegen het ‘bijzondere’ gedrag van ‘onze’ puber: hangerig, opstandig, lui, brutaal, 
experimenteren, laat naar bed gaan, uitslapen, slecht kunnen plannen. De een pas tijdens zijn middelbare 
schooltijd, de ander al op de basis school. Tijdens de avond wordt uitgelegd waar dat gedrag vandaan komt, wat 
realistische verwachtingen zijn en hoe je er het beste mee om kan gaan.  Deze avond is vrij toegankelijk voor 
ouders. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Jessica Stoffer: 
jessica@welzijnnunspeet.nl   
 

 

 

Agenda 
 

                          ● 22 november                  Pietengym Nunspeet Beweegt 
                                                                     (De Brake 13:30 uur groep 1/2 en 14:30 uur groep 3/4/5) 

                          ● 24 november                  weeksluiting Duiven & Herten 
                          ● 27 november                  weekopening Fazanten 
                          ● 28 november                  grp 8 kinderen bezoeken CCNV Harderwijk 
                          ● 29 november                  ‘Knuffels van Sinterklaas’ Sint in de Veluvine om 13:00 uur en 15:30 uur 

                          ● 30 november                  thema-avond ´Het Puberende Brein` 
                                                                    (Veluvine 19:00-21:00 uur info: CJG jessica@welzijnnunspeet.nl) 

                          ●   1 december                  Kukeluusjes & Vlinders bezoeken Pietenhuis Harderwijk 
                          ●   1 december                  grp 8 kinderen bezoeken RSG Harderwijk 
                          ●   1 december                  weeksluiting Kukeluusjes & Dassen 
                          ●   3 december                  1

e
 Advent 

                          ●   4 december                  weekopening Vlinders 
                          ●   5 december                  Sinterklaasviering 
                                                                                     Ontvangst Sint plein 9:00 uur, aanwezig kinderen vanaf 8:45 uur 

                                                                    LET OP: ALLE KINDEREN OM 12:15 uur VRIJ 
                          ●   5 december                  volgende Jenapraat  
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