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EEN BIJZONDERE DAG
BERICHT NAMENS DE DIRECTEUR

Beste ouders/verzorgers,

 

Na een lange periode van maatregelen mogen we sinds gisteren alle

kinderen weer op school ontvangen. Tijdens mijn rondje in de

ochtend langs alle stamgroepen (op gepaste afstand van elke groep

en elke stamgroepleider) zag ik vooral blije gezichten van kinderen

en stamgroepleiders. Het enthousiasme was overal merkbaar. Wat is

het fijn om de school weer in deze vorm te zien, een bijzondere dag. 

 

Tegelijkertijd beseffen wij, als team, ons heel goed dat voor deze

periode voor u ook heel dubbel kan voelen. Enerzijds wellicht

opluchting dat de kinderen weer naar school kunnen, anderzijds ook

de spanning van hoe het zal verlopen. Een gevoel van ... het was

thuis met elkaar ook zo fijn en/of een gevoel van ... fijn dat mijn kind

weer samen met vriendjes/vriendinnetjes op school kan zijn. 

 

De komende tijd zal nog steeds anders voelen dan de periode voor 16

maart. Er zijn nog van allerlei maatregelen die wij moeten hanteren

om het naar school gaan veilig te laten verlopen. De aangepaste

schooltijden, het bij het hek afzetten van kinderen, het vele handen

wassen en schoonmaken van allerlei materialen zijn enkele van deze

maatregelen. In deze extra Jenapraat vraag ik nogmaals uw

aandacht voor enkele maatregelen, om zo het naar school gaan

veilig te kunnen laten verlopen. Ik vraag hierin uw medewerking.

 

Het voelt erg prettig dat wij op uw vertrouwen en steun hebben

mogen rekenen in de afgelopen periode, maar ook in deze

aankomende periode. Wij hopen u telkens van informatie te kunnen

blijven voorzien, zodat ook deze laatste periode tot aan de

zomervakantie voorspoedig kan verlopen.

 

Met vriendelijke groet,

Andy Vos

Directeur

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


GRAAG UW AANDACHT VOOR

Brengen van de kinderen van 8.15 tot 8.30 uur;  maak

bij het brengen/halen met de auto indien mogelijk

gebruik van de kiss & ride plek aan de Zoomweg. Van

het spreiden van het brengen van de kinderen wordt

steeds beter gebruik gemaakt, zeker nu het vandaag

droog weer was. 

Na het brengen en halen helaas direct weer gaan;

Wij moeten u helaas vragen om na het wegbrengen of

ophalen van uw kind direct weer naar huis te gaan. Wij

begrijpen dat het ook voor u vaak een weerzien is met

andere ouders/verzorgers, maar moeten u toch

dringend dit verzoek doen. Voor onderbouwouders/

verzorgers geldt specifiek dat wij u moeten vragen om

na het afzetten van uw kind bij het gekleurde vak op het

schoolplein (met toezicht van de stamgroepleider) het

plein weer te verlaten en naar huis te gaan.

Ouders/verzorgers van midden- en bovenbouw-

kinderen verzoeken wij na het wegbrengen van

eventueel een onderbouwkind, niet mee te lopen over

het plein naar de andere ingangen. Wij vragen de

ouders/verzorgers van midden/bovenbouw buiten het

schoolplein te blijven.

We vragen volwassenen om zoveel mogelijk alleen te

komen bij het halen/brengen van uw kind. 
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COMPLIMENTEN AAN U

Wij zien dat u zowel op het plein (onderbouwouders) als

buiten het plein telkens probeert de 1,5 meter afstand

tot elkaar te bewaren. Dat stellen wij erg op prijs.

Wij zien een enorme betrokkenheid bij het invullen van

de vragenlijsten rondom het verslag van uw kind (de link

is gedeeld via de Parro van de stamgroep van uw kind).

Fijn dat wij al van een heel aantal van u input hebben

mogen ontvangen.

Hartelijk dank voor enkele tips die wij hebben mogen

ontvangen. Zo zullen de hekken van de pleinen

wagenwijd openzetten, zodat de doorgang groter wordt

en de 1,5 meter afstand beter kunnen waarborgen en

zullen wij een bezoekerslijst bij gaan houden om goed in

beeld te hebben welke andere mensen eventueel in de

school zijn geweest.  

STUDIEDAG 12 JUNI - KINDEREN VRIJ!

Het team heeft a.s. vrijdag een studiedag, er is geen

thuiswerk. We blikken deze dag met elkaar terug op de

ontwikkelingen van het afgelopen jaar en maken plannen

voor de komende jaren. Hierover zal ik u in het nieuwe

schooljaar uitgebreid informeren. 

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


OUDERGESPREKKEN

Voor de driegesprekken (ouder-kind-stamgroepleider)

ontvangt u binnenkort via Parro een uitnodiging om u in te

schrijven. Vervolgens zal de stamgroepleider u gaan

uitnodigen in Google Meet om een video-gesprek te

voeren. Het aangepaste verslag gaat 19 juni mee naar huis.

THUISONDERWIJS

Door de volledige heropening van de school sinds 8 juni

wordt er geen thuisonderwijs meer verzorgd. Dit houdt in

dat de kinderen uit de onderbouw geen handelings-

suggesties meer ontvangen, de midden- en bovenbouw

geen weektaak meer voor thuis. Immers, de kinderen zijn

weer op school. Soms is het nodig dat er een uitzondering

wordt gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een kind niet in de

gelegenheid is om op school te komen. 
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PERSONEEL

Petra, onze adminstratieve medewerker, is thuis

herstellende van Corona, zoals ik u eerder in een Jenapraat

meldde. De besmetting is gelukkig helemaal voorbij, maar

het herstel blijkt bij Corona toch wel erg langdurig te zijn.

Vanuit huis kan Petra mij al met enkele administratieve

zaken ondersteunen, dat is prettig.

 

Juf Wendy is vorige week en deze week vervangen door juf

Jeannette. De afwezigheid van juf Wendy is NIET

gerelateerd aan Corona, zij zal daarom vanaf volgende

week haar taken bij de Honingbijen weer oppakken op

maandag en donderdag. Op dinsdag en vrijdag treft u

voorlopig juf Jeannette nog aan bij de Honingbijen. 

 

Juf Clementia werkt op dit moment nog zoveel mogelijk

vanuit huis. Zij ondersteunt de onderbouwgroepen op

diverse vlakken, bijvoorbeeld door Parro contact met

ouders/verzorgers.

7 DAGEN WATER CHALLENGE

Als school willen wij een gezonde voeding bij kinderen

stimuleren. In het kader hiervan heeft onze school het

afgelopen jaar meegedaan aan het EU-schoolfruit

programma, dat werd geïnitieerd vanuit de JOGG

campagne (Jongeren Op Gezond Gewicht). Ook nu in deze

periode hebben wij u gevraagd om voor de pauzehap

gezonde keuzes te maken en voor de ochtendpauzes elke

dag fruit/groente mee te geven. Samen met team Nunspeet

Beweegt nemen wij komende week, van 15 t/m 21 juni deel

aan de #7dagenwaterchallenge om het drinken van water

te stimuleren. Dit betekent dat wij aan kinderen (maar ook

de stamgroepleiders) vragen om zoveel als mogelijk water

(met bijvoorbeeld een blaadje munt of schijfje citroen),

bruisend water en/of thee (zonder suiker) te drinken i.p.v.

pakjes en andere drankjes. We stimuleren de kinderen, maar

verbieden andere drankjes natuurlijk niet. Vanuit huis kunt u

uw kind ook stimuleren, geeft u bijvoorbeeld een dopper,

drinkfles of bidon mee naar school.

 

Waterdrinken heeft een positief effect op de concentratie

en het leren omdat je achteraf geen suikerdip krijgt.

Daarnaast is het ook beter voor het milieu! Alle kinderen

ontvangen voor hun deelname een leuk polsbandje,

afvinklijstje en een startersbrief. Gaat u als ouder de

uitdaging ook aan? Meld u dan aan op

www.7dagenwaterchallenge.nl

http://www.franciscus-nunspeet.nl/
http://www.7dagenwaterchallenge.nl/
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BUITENSPEELDAG

In het kader van de sportstimulering kwam het

onderstaande bericht bij ons binnen, deze wil ik graag met

u delen:

 

Wij, Nunspeet Beweegt, nodigen jou uit om tussen 13:00 en

17:00 lekker naar buiten te gaan om leuke spelletjes te

spelen. Laat het ons weten door een foto of een filmpje toe

te sturen of tags:

 

#nationalebuitenspeeldag #nunspeetbeweegt

 

Jij kan samen met Nunspeet Beweegt de Buitenspeeldag

beleven. Van 13:00 tot 15:30 staan wij bij het sportveld

tegenover de Stuijvenbergschool met verschillende spellen

speciaal voor jou! Doe jij ook mee!? Via onze website kan jij

een poster van de Nationale Buitenspeeldag vinden om voor

het raam te hangen. Laat iedereen zien dat jij

woensdagmiddag 10 juni lekker gaat buitenspelen! 

 

https://www.nunspeetbeweegt.nl/nunspeet/kies-je-

sport/laatste-nieuws/2291/woensdag-10-juni-is-de-

nationale-buitenspeeldag.-doe-jij-ook-mee

AGENDA KOMENDE PERIODE 

vrijdag 12 juni - STUDIEDAG, ALLE kinderen vrij! 

donderdag 18 juni - Gespreksplanner Parro opent

vrijdag 19 juni - Verslag mee, nieuwe groepsindeling mee

maandag 22 juni t/m 3 juli - Driegesprekken online 

 

Op  deze studiedag zal er GEEN thuiswerk zijn voor de

kinderen. 

http://www.franciscus-nunspeet.nl/
https://www.nunspeetbeweegt.nl/nunspeet/kies-je-sport/laatste-nieuws/2291/woensdag-10-juni-is-de-nationale-buitenspeeldag.-doe-jij-ook-mee





