
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voorjaar 
Wat heerlijk om te ervaren dat het weer langer licht is en de lente zich heeft aangemeld. Van alle opgefriste 
attributen op het schoolplein wordt enthousiast gebruik gemaakt door de leerlingen. De NLdoet-dag staat zo nog 
dagelijks in het zonnetje. Donderdagochtend om 9.00 uur is de paasviering, u bent van harte welkom met ons te 
genieten van deze bijeenkomst. 
 

 

Afscheid juf Medi 
Morgen, woensdag 28 maart, vieren wij het afscheid van juf Medi. Om 10.30 uur zal zij op het plein verwelkomd 
worden door alle kinderen, het team en oud collega’s. Om 11.30 uur is er een speciale 
afscheidsviering (u bent natuurlijk ook van harte welkom), waarna er om 12.30 uur voor 
ouders gelegenheid is haar persoonlijk de hand te schudden. Op haar verzoek vragen wij u 
en de kinderen om geen cadeautjes mee te brengen, maar liever een bijdrage te doen in 
de speciale ton voor de CliniClowns, die van 26 tot en met 29 maart op het podium staat. 

 

 

                                                 Personeel 
Hiep hiep hoera, Lynn krijgt een zusje of broertje! Juf Marijke van Eijken (van de Dassen)  en 
Marthijn verwachten hun tweede kindje in oktober. Marijke, Marthijn en Lynn van harte gefeliciteerd 
en wij wensen juf Marijke een voorspoedige zwangerschap! Donderdag 12 april is de laatste werkdag 

van juf Jorieke, dan gaat haar zwangerschapsverlof in. Wij hebben juf Clementia en juf Jeanette bereid 
gevonden om haar te vervangen. Op de maandag en de vrijdag treft u dan juf Clementia bij de Vlinders en op 
dinsdag, woensdag en donderdag juf Jeanette. Bij de Kukeluusjes zal de vrijdag van juf Clementia overgenomen 
worden door juf Cobie.  
Helaas is juf Marijke de Jong (van de Dassen) nog ziek. De flinke longontsteking die zij onder de leden had is 
genezen maar zij heeft nog erg weinig energie en heeft overdag haar bedrust hard nodig. Gelukkig gaat het 
verder goed met haar zwangerschap. Juf Herma valt nu al een paar weken voor haar in en zij zal tijdens de 
ziekte van juf Marijke als inval juf aanwezig blijven. Juf Ineke (van de Duiven en Fazanten) heeft ook flink de 
griep gehad, maar zij voelt zich inmiddels een stuk beter en gaat deze week weer aan het werk. Juf Willeke, 
onze IB-er, pakt haar werkzaamheden, tijdens de chemokuur die zij ondergaat, zo goed als mogelijk op. Marjan 
van de Pol is na de Pasen 1 dag in de week aanwezig als extra IB-er in de school.   
 

 

                            Oudertevredenheidsenquête 
Vandaag en morgen ziet u ons op het plein om u te vragen om toch vooral de ouderenquête 

in te vullen. Heeft u 5 minuten tijd? U kunt dan op school in het Keiler lokaal gelijk de enquête invullen? De 
computers staan klaar en Juf Winifred, samen met enkele BB-kinderen, helpen u graag op weg. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking! 
 

 

Nieuwe data Jenapraat: donderdag 

Dit is de laatste Jenapraat samengesteld door juf Medi. Juf Petra gaat deze taak, ondersteund door team en 
directie, van haar overnemen, maar Petra werkt andere dagen. Daarom zal de Jenapraat niet meer op dinsdag, 
maar op donderdag van dezelfde week worden verzonden.                                                                   
 

 

Schooljaar 2018-2019 
We hebben nog maar net de helft van het schooljaar en de oudergesprekken erop zitten of wij kijken alweer uit 
naar het volgende schooljaar. Vooral voor groep 8, die onze school gaat verlaten en een nieuwe school heeft 
uitgezocht, een spannende tijd. Maar ook de kinderen die van bouw gaan veranderen, van de onder- naar de 
middenbouw en van de midden- naar de bovenbouw. Zoals gebruikelijk wordt voor ieder kind individueel bekeken 
in hoeverre zij/hij eraan toe is om deze stap te maken. Niet alleen op leerprestaties, maar ook op de 
sociale/emotionele ontwikkeling wordt gelet. In overleg met ouders wordt dan, rond april/mei, besproken wat 
voor het kind de beste stap is. 
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                                                            Verkeersexamen  

De bovenbouw doet dit jaar weer mee aan het Veilig Verkeer Nederland verkeersexamen. In de klas 
gaan wij aan de slag om de theorie ons eigen te maken. Op dinsdagmiddag 10 april zal er een 
fietskeuring plaats vinden op school, onder leiding van de heer Bonenberg. Het zou fijn zijn als de kinderen hun 
fiets dan thuis al hebben nagelopen en eventuele mankementen zijn verholpen. Op donderdag 19 april is het 
theorie-examen, de kinderen kunnen hier ook thuis voor oefenen! (zie website: www.vvn.nl). Op woensdag 25 
april is het praktijkexamen. Wilt u de komende tijd een aantal keer de fietsroute met uw kind fietsen? Wij hopen 
dan op donderdag 26 april alle diploma's te kunnen uitdelen. 
 

 

Schoolsporttoernooien 
Voor het schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 26 mei, zijn helaas onvoldoende inschrijvingen binnen gekomen. 
Wij zullen als school dus niet aan dit toernooi deelnemen. Er wordt al druk getraind voor het 

schoolvoetbaltoernooi, op woensdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur op het hoofdveld van 
VV Nunspeet op sportpark ‘de Wiltsangh’. Extra hulp zouden wij echter nog heel goed 
kunnen gebruiken, dus u bent van harte welkom! Gelukkig hebben enkele moeders 
aangeboden de teams van groep 5/6 te willen coachen op de dag zelf. Tot nu toe heeft 

slechts 1 ouder zich aangemeld voor de limonade/koffie hangplek. Mochten er niet meer aanmeldingen 
binnenkomen, dan zal er helaas geen ‘hangplek’ zijn dit jaar. Voor hulp bij het trainen en/of bezetting van de 
hangplek, met shifts van 45 minuten, kunt u zich opgeven bij juf Sanna. s.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl  
 

 

                                                            Hulpouders gezocht 
De MB is op zoek naar hulpouders voor begeleiding bij het ruilen van leesboeken in onze schoolbibliotheek op 
woensdag aan het eind van de ochtend en op vrijdag aan het begin van de ochtend. U kunt zich opgeven bij de 
MB-stamgroepleid(st)ers of per mail aan meester Andy: a.vos@franciscus-nunspeet.nl  
Vrijdag 20 april worden weer de Koningsspelen georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van onze 
koning Willem Alexander. Ook onze school doet daar aan mee en daardoor hebben wij ’s middags veel 
begeleiding nodig bij de spelletjes. Wij zoeken hulpouders, die de spellen willen 
begeleiden, klaarzetten en opruimen. Wie kan ons helpen van 13.00 uur tot 15.30 uur? Graag 
doorgeven aan uw stamgroepouder of per mail aan juf Lotte: l.hoorweg@franciscus-nunspeet.nl  
 

 

 

Agenda 
 
 

                          ● 28 maart                    Afscheid juf Medi 
                                                               om 11.00 uur speciale viering & 12:30 uur gelegenheid afscheid ouders 
                          ● 29 maart                    Paasviering 9.00 uur (ouders zijn ook welkom) 
                          ● 30 maart t/m 2 april   Paasweekend: KINDEREN VRIJ  
                          ●   5 april                      BB theorie verkeerexamen  
                          ●   6 april                      Weeksluiting ‘op bezoek bij …’ 
                          ●   9 april                      Weekopening Dassen 
                          ● 10 april                      BB fietskeuring: FIETS MEE! 
                          ● 11 april                      Schoolvoetbaltoernooi  
                          ● 12 april                      Juf Jorieke gaat met zwangerschapsverlof 
                          ● 12 april                      Volgende Jenapraat 
                          ● 13 april                      Weeksluiting Duiven en Vossen           
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