
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Staking 
Nog steeds is er niets veranderd wat betreft het 
lerarentekort en de grote werkdruk in het 
basisonderwijs. Wij luiden daarom wederom de 
alarmbellen: op 
vrijdag 15 maart 
is de school 
gesloten 
vanwege een 
staking.  
Wij hebben u in februari via Parro al op de hoogte 
gebracht van deze staking. Mocht de opvang van 
uw kind op die dag een probleem zijn, dan kunt u 
contact opnemen met Winifred en zij zoekt dan 
samen met u naar een oplossing. 
 
Tafeltennistoernooi 
In de voorjaarsvakantie hebben veel kinderen 
meegedaan aan het scholieren tafeltennistoernooi. 
Sendra en Yasmijn zijn als enige van onze school 

door de voorrondes 
gekomen. Zij 
hebben een top 
prestatie geleverd! 
Yasmijn deed voor 
de eerste keer mee 
en heeft direct de 
4e prijs gewonnen 
in categorie meisjes 

9-10.  Sendra is een oude bekende op dit terrein en 
heeft voor de 4e keer weer de 1e prijs in de wacht 
gesleept voor de categorie meisjes 11-12. Er 
kunnen ook scholen winnen, maar helaas hebben 
wij als school geen prijs gekregen, want wij waren 
7e van de 16 scholen.  
Het toernooi duurde 2 dagen. Yasmijn en Sendra 
hebben een leuke tijd gehad, het was bovendien 
heel spannend. Zij raden alle kinderen aan om 
volgend jaar ook mee te doen en om ook op 
tafeltennis te gaan. Fantastisch gedaan, meiden! 
 

Project Verkeer 
Volgende week maandag start het 
project Verkeer, waarin diverse 
aspecten van verkeer en veiligheid 
aan bod komen. 

Wij doen mee aan ‘Streetwise’ van 
de ANWB. Dit programma  
Streetwise kent 4 onderdelen:  
- ‘Toet toet’ voor de groepen 1 en 2 met 
herkenning verkeersgeluiden en oefenen 
oversteken 
- ‘Blik en klik’ voor de groepen 3 en 4  met de 
nadruk op het leren oversteken ("Blik") en het 
gebruik van de 
autogordel 
("klik"). 
- ‘Hallo auto’ 
voor de groepen 
5 en 6 met het 
leren inschatten van de remweg van een auto. 
- ‘Trapvaardig’ voor de groepen 7 en 8  voor het 
vergroten van de fietsvaardigheid. 
 
Ook gaan wij door met het inzetten van de 
parkeerwachters in het kader van de 
verkeersveiligheid rondom school. We hebben 
gemerkt dat de verkeerssituatie een stuk  
verbeterd is, met dank aan Linda onze 

verkeersouder, en 
willen dat graag zo 
houden.  Wel zijn wij 
nog op zoek naar 
personen die Linda 
kunnen afwisselen bij 
deze klus. 
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Open School 
Op donderdag 21 maart is er een Open Schooldag. 
Dan is er een gewone lesdag en kunnen 
belangstellenden de praktijk van ons Jenaplan-
onderwijs zien en ervaren.  
’s Avonds is er om 19.30 uur een informatie avond 
voor iedereen die meer over het Jenaplanonderwijs 

te weten wil komen. 
Deze avond is voor 
mogelijke nieuwe 
ouders/verzorgers 
die overwegen om 
hun kind(eren) bij 
ons op school aan te 
melden. Ook is deze 
avond een 
‘inburgeringsavond’ 
voor nieuwe 
ouders/verzorgers 
van de school; zij 
zullen een 
persoonlijke 

uitnodiging ontvangen. Wij vinden het namelijk 
belangrijk dat alle ouders/verzorgers van onze 
school goed geïnformeerd zijn over onze 
onderwijsvisie en het reilen en zeilen op onze 
Jenaplanschool. Alle overige ouders/verzorgers zijn 
ook van harte welkom op deze avond. 
 
Centrum Jeugd en Gezin (C.J.G.) 
Vanaf maandag 11 maart houdt het CJG Nunspeet 
iedere maandag om 8.45 uur een inloopspreekuur 
in onze school. Medewerker Bianca van Hal zit dan 
voor u klaar in het Hazenleger, dat is het kamertje 
bij de onderbouwingang. U kunt bij haar terecht 
met al uw vragen betreffende opgroeien en 
opvoeding.  
 
Vlinders 
Helaas heeft juf Clementia zich 
voor de voorjaarsvakantie ziek 
gemeld. Haar algehele conditie 
liet haar in de steek. Mogelijk 
heeft juf Clementia iets langere 
tijd nodig om te herstellen. 
Gelukkig hebben wij OB 
invalster Jeannette bereid 
gevonden alle dagen in te vallen. Wel is nu juf 
Jorieke eindverantwoordelijk voor de Vlinders en 
daardoor staat juf Jorieke nu ook op woensdag bij 
de Vlinders. Jeannette valt op woensdag in bij de 
Kukeluusjes. Wij wensen Clementia van harte 
beterschap! 
 

Vertrek ouder/kindcoach 
Onze ouder/kindcoach Jacqueline Vliem neemt in 
april afscheid van de school. Zij heeft zich als 
vrijwilliger vele jaren ingezet en vindt het nu tijd 
voor een switch. Dit heeft haar doen besluiten  te 
stoppen met de ondersteuning op school. Het 
team, de kinderen en menig ouder betreuren het 
aankomend vertrek van Jacqueline en zijn haar erg 
dankbaar voor haar waardevolle inzet en 
betrokkenheid bij school. 

Agenda 
 

Maart 

Dinsdag 5 maart Jenapraat 

Woensdag 6 maart Hoofdluiscontrole 

Vrijdag 8 maart Weeksluiting 
Duiven/Dassen 

Maandag 11 maart Weekopening Herten (13.05 

uur)  
Start schoolproject 
Streetwise 

Zaterdag 16 maart NLDoet 

Dinsdag 19 maart Jenapraat 

Donderdag 21 maart Open Dag (hele dag) 
en ’s avonds (19.30 uur) 
informatieavond over het 
JP onderwijs. 

Vrijdag 22 maart Weeksluiting Fazanten/ 
Mussen 

Maandag 25 maart Weekopening Vlinders 

Vrijdag 29 maart Op bezoek bij… (l.l. op 
bezoek bij andere 
stamgroep) 

 

April 

Dinsdag 2 april Jenapraat 

Woensdag 3 april Ontruimingsoefening 

Vrijdag 5 april Weeksluiting Dassen/Herten 

Maandag 8 april Weekopening Duiven 

Vrijdag 12 april Koningsspelen 

Maandag 15 april Weekopening Boomhut 

Di/woe 16,17 april IEP Eindtoets groep 8 
Jenapraat 

Dinsdag 16 april Jenapraat 

Donderdag 18 april Paasviering 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 

Maandag 22 april 2e Paasdag, kinderen vrij 

Woensdag 24 april MB feestdag 
Denktankavond 

Vrijdag 26 april Weeksluiting Fazanten/ 
Vossen 

Ma. 29 april t/m 5 
mei 

Meivakantie 



 


