
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                         

                                                  Sinterklaas  
Vandaag heeft de Sint met zijn Pieten weer onze school bezocht. 
Precies om 9 uur reed de Sint op Pamarico (het vaderpaard van Americo) het 
schoonplein op, waar de kinderen hem stonden op te wachten. Het was 
een warm en hartelijk welkom. Sint gaf veel kinderen persoonlijk de 
hand, wat zeer werd gewaardeerd. Speciaal voor de BB had Sint de 
´dab´groet. Daarna verzamelde iedereen rond het podium waar 
gezamenlijk nog voor Sint en Piet werd gezongen. Daarna brachten 
Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek aan alle stamgroepen en werden 
alle kinderen verwend met een klein presentje en mochten in de bovenbouw de prachtige surprises uitgepakt 
worden. Wat hadden alle Hulppieten dit jaar weer hun best gedaan! Het was weer een ouderwetse gezellige 
Sinterklaasochtend met veel strooigoed, speculaas en mandarijntjes. 
      

                                                   Personeel 
Juf Jorieke had voor de Vlinders een hele leuke mededeling vandaag. Remco en zij verwachten eind 
mei hun eerste kindje. Gisteren hadden zij de 16-weken controle en alles verloopt tot nu toe prima. Juf 
Jorieke gaat in april met zwangerschap verlof. Wij gaan ondertussen op zoek naar passende 
vervanging, zodra daarover meer bekend is zullen wij u hierover inlichten. Wij wensen haar een 
voorspoedige zwangerschap. Remco en juf Jorieke: GEFELICITEERD!   

 

 

Staking 12 december 

De stamgroepleid(st)ers hebben aangegeven de PO-staking van het onderwijs op 12 december te willen 
ondersteunen. De school is daarom deze dag gesloten. In bijgevoegde brief geven wij u nog aanvullende 
informatie en toelichting op hun motivatie.  
 

 

Kerst  

Donderdag 21 december vieren wij met de kinderen het kerstfeest. ’s Ochtends is er een speciale kerstviering in 
de grote hal, waarbij u van harte welkom bent om te komen kijken. Om 12:15 uur gaan alle kinderen naar huis. 
Om 17:00 uur wordt iedereen voor het kerst- diner weer op school verwacht. Meer 
informatie volgt binnenkort. 
 

 

                    Op tijd in de groep  

Een kwartier voor schooltijd zijn de kinderen welkom op het schoolplein en is er toezicht. ’s 
Ochtends wordt tien minuten voor de lesaanvang de bel geluid en mogen kinderen en ouders 
naar binnen. Wilt u er a.u.b. op letten dat al uw kind(eren) op tijd in de groep zijn, zodat de lessen 
tijdig gestart kunnen worden. Denkt u aan de woensdagochtend, wij starten dan om 8.45 uur! Na 
de middagpauze mogen de kinderen die naar huis zijn geweest pas vanaf 13.00 uur weer op het 
schoolplein in verband met het overzicht op de kinderen die overblijven (dus niet te vroeg van huis s.v.p.) en gaat 
de bel om 13.10 uur. Ook hier merken wij op dat m.n. BB-kinderen die zelfstandig naar huis gaan regelmatig te 
laat op school terug zijn. 

 

 

                                 Voorleeswedstrijd  

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de nationale voorleeswedstrijd voor 
leerlingen uit de bovenbouw. Nadat in iedere BB-stamgroep twee kinderen waren 
gekozen om hun groep te vertegenwoordigen, is op dinsdag 14 november onze 
schoolkandidaat gekozen. Winnares dit jaar is Madyke de Groot uit de Herten. Gefeliciteerd! 
Zij zal onze school in 2018 gaan vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van alle 
deelnemende Nunspeetse scholen. 
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                                                              Parnassys & AGV 

Zoals in de vorige Jenapraat vermeld hebben alle (oudste) kinderen twee weken geleden een 
enveloppe mee naar huis gekregen met hun stamkaart en een AVG-formulier. Ruim de helft 
van de formulieren hebben wij al retour mogen ontvangen. Deze stamkaart hoeft u alleen in te leveren als er 
wijzigingen of aanvullingen zijn op uw of uw kind(eren)gegevens in Parnassys. Het AVG-formulier (het 
toestemmingsformulier in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zouden wij wel graag 
van iedereen terug ontvangen. Bent u de verklaring kwijt, dan kunt u deze verklaring ook vinden in de 
mededelingenbak bij het Uilennest. (in de hal bij de hoofduitgang) 
  

 

                            WinterLicht Nunspeet 

Op de markt in Nunspeet staan weer de verlichte herten, een prachtig gezicht. Dat 
betekent ook dat WinterLicht 2017 er weer aankomt. Woensdag 13 december is er een 
speciale Kindermiddag Montmartre van 13:00 – 16:00 uur. Kinderen van alle leeftijden 
kunnen er verschillende workshops volgen. Je kunt kerstbakjes maken, een Nunspeets 
hert knutselen en versieren, boomschijvensterren maken …. Ook kunnen kinderen zich 

gratis laten schminken of een tattoo laten tekenen. Er is een ballenbak en voor de sportieve kids is er een 
pannaveld. KOM VERKLEED! Voor de mooist uitgedoste kinderen zijn er leuke prijsjes. Of ontmoet 
BRANDWEERMAN SAM tijdens de Meet & Greet. In de kerstvakantie op woensdag 3 januari is de hele show 
van Sam de Brandweerman te zien in de Veluvine. 

                                               

                       Thema avond CJG Nunspeet  

Het Centrum Jeugd en Gezin Nunspeet organiseert weer een thema avond. Woensdagavond 13 
december om 19:30 uur in de Veluvine, met het thema ‘Buiten de lijntjes’. Dit is de tweede informatie avond in het 
thema van “Meet the Parents”. Deze avond is vrij toegankelijk voor ouders. Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met Jessica Stoffer: jessica@welzijnnunspeet.nl  of kijken op 
                                                   www.cjgnunspeet.nl/nieuws/meet-parents/  
 

 

Agenda 
 
 

                          ● 10 december                  2
e
 Advent 

                          ● 11 december                  weekopening Kerst (team) 
                          ● 12 december                  school gesloten wegens staking PO, ALLE KINDEREN VRIJ 
                          ● 13 december                  WinterLicht Kindermiddag Montmartre op het marktplein Nunspeet 
                          ● 13 december                  thema-avond ´Buiten de lijntjes` 
                                                                    (Veluvine 19:30-21:00 uur info: CJG jessica@welzijnnunspeet.nl) 
                          ● 17 december                  3

e
 Advent  

                          ● 18 december                  weekopening Vossen 
                          ● 19 december                  volgende Jenapraat  
                       
 

 
 
 
Bijlage: informatiebrief staking 12.12.17 
 
Vraag: De MB gaat weer een reken themaweek in over inhoud. Zij zijn op zoek naar lege flessen/pakken van diverse formaten. Er staat een 
verzamelbak in de MB-hal.                         
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