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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Zending

De opbrengst van de Paascollecte heeft maar liefst € 302,34 opgeleverd. Een heel mooi
bedrag. Namens de familie van Asselt: hartelijk dank! Zij zijn zich momenteel aan het
voorbereiden om voor een periode van tenminste 2 jaar ontwikkelings- en zendingswerk te
gaan uitvoeren in Zambia. Zij gaan dit doen samen met de organisatie Operatie Mobilisatie.
Tot aan de zomervakantie besteden we het zendingsgeld aan dit doel. Op de website
http://www.vanasseltsinafrika.nl en op facebook (familie van Asselt in Zambia) vindt u
meer informatie.

Start nieuwe peuterspeelgroep
Op woensdag 4 april start SPCP (Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk) met
een nieuwe peuterspeelgroep aan de Troelstrastraat. Dit was een locatie van Doomijn.
U kent ons misschien van de peuterspeelzaal “De Kabouterhof” en “De Vlinderhof”. Wij
werken nauw samen met de CNS-scholen in Nunspeet.
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.45 tot 12.15 uur zal de zaal aan de
Troelstrastraat open zijn voor de peuters van Nunspeet.
De peuterspeelgroep is een plek waar kinderen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten
en met elkaar te spelen. Samen met elkaar zingen, naar een prachtig Bijbelverhaal
luisteren, knutselen en spelen. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Doe meer
met Bas”. Dit zijn thema’s die passen bij de peuters en hun belevingswereld.
De pedagogisch medewerksters bieden op een gestructureerde manier uitdagende en
gevarieerde speelmogelijkheden aan. Ze zorgen ook voor een gezellige sfeer, waarin
kinderen zich op hun gemak voelen.
Per dagdeel spelen maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met elkaar. Op de
locatie Troelstrastraat is er nog ruimte op maandag-. woensdag- en vrijdagmorgen.
Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling dan kunt u na 4 april contact opnemen met
de medewerkers van de zaal of met Bertha Immerzeel. Tel nr: 0341- 25 22 19 of
via mail: berthaimmerzeel@cnsnunspeet.nl
U bent van harte welkom.
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Schoolfruit
De schoolfruitactie is bijna afgelopen. In de week van 20 april wordt er voor het laatst
schoolfruit geleverd. Vanaf 23 april willen we drie fruitdagen gaan instellen op school:
woensdag, donderdag en vrijdag. We willen u hierbij vragen om op deze dagen uw kind
alleen fruit mee te laten nemen!

Verkeersouders
Bij ons op school is een aantal ouders actief als verkeersouders. Zij organiseren samen met
de schoolleider allerlei activiteiten. Zo is er voor groep 3 en 4 een wandelexamen; voor
groep 5 een lasergunactie en voor groep 8 een dode-hoekactie. Van alle kinderen vanaf
groep 3 worden begin oktober de fietsen gekeurd. Bij een aantal van deze activiteiten
wordt de wijkagent betrokken.
Eens in de twee jaar is er een grote actie: Streetwise. Deze activiteit wordt verzorgd door
de ANWB. Al deze acties worden dus voorbereid door de verkeersouders. Daar zijn we heel
blij mee! Om dit te continueren hebben we volgend schooljaar een aantal nieuwe ouders
nodig omdat er een aantal verkeersouders afscheid nemen. Hun kind gaat van school af….
Wie wil er zitting nemen in deze groep en ons meehelpen? U kunt zich opgeven bij Albert
Magré.

Agenda
5 april:
10 april:
11 april:
17 april:
17 en 18 april:
18 april:
20 april:
25 april:
27april – 11 mei:

Theoretisch verkeersexamen voor groep 7
Wandelexamen voor groep 3 en 4
Voetbaltoernooi op de Wiltsangh
Spreekuur
Eindtoets groep 8
Juffendag groep 1 t/m 5
Koningsspelen
Praktisch verkeersexamen groep 7
Vakantie

met vriendelijke groet, personeel Da Costaschool
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