
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willeke Kersbergen 

 

                                       Zondag 6 januari 2019 is onze     

dierbare  collega      

Willeke Kersbergen over-   

Leden. 

 

Wij hebben met het team en vele oud-collega’s de 

uitvaart bijgewoond. De grafkist van Willeke was 

opgesierd met vele bloemstukken waaronder een 

mooie bloemstuk van het team en een bloemstuk 

van de MR en de OV namens alle 

ouders/verzorgers van school. Ook hebben wij het 

herinneringsboek meegenomen en bij de kist 

gelegd. Wij wensen de familie en dierbaren van 

Willeke veel sterkte toe met dit groot verlies.  
 

Verkeer rondom school 

Het brengen en halen van de kinderen levert 

dagelijks onveilige situaties en overlast bij 

buurtbewoners op. Er is een algemeen geldende 

afspraak dat voor en na schooltijd de weg voor de 

Van Stuijvenbergschool (Westerlaan) 

éénrichtingsverkeer is; het verkeer mag dan alleen 

richting onze school rijden. Parkeren voor uitritten 

en half op de stoep mag niet. Parkeren mag slechts 

in parkeerhavens of 200 meter verderop. 

 

Dit schooljaar hebben wij met de van 

Stuijvenbergschool, de politie en handhavers van 

de gemeente meerdere keren om de tafel gezeten 

om de situatie in beeld te krijgen en 

verbeterplannen op te stellen. Ook hebben wij een 

overleg gehad met de buurtbewoners waarin zij 

hun ongenoegen konden uiten en met ons hebben 

meegedacht over verbeterplannen. De politie heeft 

de uitkomst van een enquête m.b.t. 

‘verkeer/parkeren bij beide scholen’ onder de 

buurtbewoners gepresenteerd.  

Wij hebben de volgende acties besloten in te 

zetten: 

*Wij informeren nieuwe ouders/verzorgers over 

het verkeer/parkeren bij school in onze 

schoolgids/nieuwsbrieven/startpakket en vragen  

stamgroepouders deze informatie ook nadrukkelijk 

met nieuwe ouders/verzorgers te delen. 

*Vanaf half januari zullen op meerdere dagen per 

week kinderen met verkeersouders van beide 

scholen opvallende gele hesjes dragen met de 

tekst: Verkeerswacht i.s.m. politie en gemeente 

Nunspeet. Aangezien het de veiligheid van onze 

kinderen betreft  betrekken wij, op advies van de 

politie, ook kinderen bij deze actie. De 

verkeerswachten delen (ludieke) rode en groene 

kaarten uit (de kinderen delen alleen de groene 

kaarten uit). Ook zal er door de handhavers en 

politie vaker (onopvallend) gecontroleerd en 

bekeurd worden.  

 

Wij hopen met deze actie ouders/verzorgers bewust te maken 

van de onveilige situatie en het overlast in de buurt.  

� Parkeer zoals het moet, ga anders te voet!  

� Bij heen en weer, houd rekening met het 

éénrichtingsverkeer! 

� Houd u aan de snelheid, voor uw en onze veiligheid. 

 

 
 

Betaling ouderbijdrage 

De oudervereniging wees ons er op dat er 

meerdere ouders/verzorgers nog geen betaling 

hebben gedaan voor de OV ouderbijdrage en de 

bijdrage aan de schoolontmoetingsweken. Zonder 

deze bijdragen kunnen wij deze bijzondere 

activiteiten niet blijven aanbieden. Dit wordt 

namelijk niet bekostigd vanuit de Rijksbijdrage.  
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Juist die activiteiten maken het onderwijs voor de 

kinderen een stukje leuker! 

Denk bijvoorbeeld aan de 

feestelijke activiteiten van de 

maand december, zoals Sint 

en kerst, het schoolkamp, 

schoolreisje enz.  
Een aantal ouders/verzorgers 

betaalt meer dan de gevraagde OV-bijdrage of 

sponsoren onze school. Wij zijn deze 

ouders/verzorgers enorm dankbaar! 

 

Luizen 

Er is weer een luizencontrole geweest op de 

woensdag na de kerstvakantie. Dit keer zijn er geen 

luizen en levende neten gevonden. 

 

Interieur  

In de kerstvakantie hebben wij prachtige linoleum 

vloeren gekregen in de lokalen van de Dassen, 

Vossen, Fazanten en de Vuurvliegjes.  

Bij deze een groot compliment aan alle 

ouders/verzorgers van de Fazanten die hebben 

meegeholpen aan de facelift van het Keilerlokaal!  

Ook wil ik bij deze alle 

ouders/verzorgers bedanken die 

afgelopen donderdagavond de 

school een flinke schoonmaakbeurt 

hebben gegeven!  

Echt, mede dankzij jullie inzet als 

ouder/verzorger in de school 

beleven het team en de kinderen het onderwijs als 

een feestje! 

 

TSO 

Donderdag 17 januari 11.15 uur is er weer een TSO 

overleg met Winifred en de TSO coördinatoren. 

TSO medewerkers zijn van harte welkom. 

Wij zoeken nog een TSO medewerker voor de 

vrijdag 12.00-13.00 uur. U kunt zich melden bij 

Petra Calis (administratie), Linda Nieuwenhuizen of 

Mirjam Bouw. 

Koffieochtend           

Woensdag 6 februari van 8.30 tot 9.15 uur nodigt 

Winifred alle ouders/verzorgers en bovenal nieuwe 

ouders/verzorgers uit voor een kop koffie/thee. 

Tijdens de koffie bespreken wij de kansen van 

ouderbetrokkenheid en willen wij inzoomen op de 

ervaringen van nieuwkomers in de school. 

Wij staan open voor eigen inbreng van 

gespreksonderwerpen. 

Deze koffieochtend vervangt de Denktank van 

donderdagavond 7 februari. 

Aankondiging Open dag 

Op zaterdag 16 februari van 10.00 – 14.00 uur is er 

Open dag bij alle kinderopvang en basisscholen in 

Nunspeet. Dus ook bij ons op school. Wij hebben 

hiervoor met de kinderopvang en basisscholen een 

gezamenlijke website gemaakt. Die zal binnenkort 

de lucht in gaan…..Houd de persberichten in de 

gaten. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

    

NB: wij zijn bezig met het invoeren van de jaarkalender 

in Parro. Helaas zit daar meer tijd in dan wij hadden 

gehoopt. Daarom hanteren wij ook nog onderstaande 

kennisgeving. Daarnaast is de jaarplanner ook te vinden 

in ParnasSys. 

JanuariJanuariJanuariJanuari    

 

Woensdag 16 

januari 

Start Periode Citotoetsen 

groepen 3-8 

Donderdag 17 

januari 

TSO bijeenkomst 11.30  

Woensdag 23 

januari 

Nationale 

Voorleesochtend 

Dinsdag 29 januari Jenapraat 

Woensdag 30 

januari 

Studiedag team, kinderen 

vrij 

FebruariFebruariFebruariFebruari 

 

Vrijdag 1 februari Weeksluiting 

Vlinders/Fazanten 

Maandag 4 februari Weekopening Mussen 

Woensdag 6 

februari 

Koffieochtend 

Donderdag  7 

februari 

Oude wijvenbal 

Vrijdag 8 februari Adviezen groep 8 mee 

Carnaval 

Maandag 11 

februari 

Start periode 

adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 12 februari Jenapraat 

Donderdag 14 

februari 

Valentijnsdag 

Vrijdag 15 februari Verslag mee 

Zaterdag 16 februari OPEN DAG 

Maandag 18 

februari 

Weekopening Kukeluusjes 

Van 18 t/m 21 

februari 

Driegesprekken 

(ouder/kind) 

Vrijdag 22 februari Studiedag, kinderen vrij 

Ma. 25 febr. t/m 3 

mrt. 

Voorjaarsvakantie 

    



 


