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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Personeel 
Beertje Vinke is gelukkig aan de beterende hand. Op steeds meer dagdelen is zij  
aanwezig. We hopen dat ze binnenkort haar werkzaamheden weer volledig kan hervatten. 
José Zeevat is nog ziek. Het is nog onduidelijk wanneer  
zij haar werkzaamheden weer volledig kan hervatten. Zij heeft momenteel weinig  
energie. In de komende maanden vinden er diverse onderzoeken plaats in het  
ziekenhuis, waarbij gekeken wordt waar de wisselende hartslagfrequênties vandaan 
komen. We wensen José veel beterschap!. Voorlopig worden haar  
werkzaamheden overgenomen door Janny Plaggenmars. 
 
 

Praktijkdag (CNS Nunspeet) Immanuelschool 
Ooit gedacht: Onderwijs lijkt me wel leuk? Belangstelling om meer te weten te komen  
over het beroep ‘leerkracht basisonderwijs’? Ben je student die erover denkt om  
leerkracht te worden of wil je als ouder als zij-instromer het onderwijs in? Wil je graag 
weten of voor de klas staan iets voor je is? Dan bieden we je graag de kans om op 19 
maart bij ons te komen kijken! Je bent welkom vanaf 8.15 uur en de dag duurt tot  
uiterlijk 12.30 uur. 
  
Het CNS – Nunspeet organiseert in samenwerking met hogeschool Viaa een praktijkdag 
voor jou. Loop eens een dagdeel mee in de basisschool en maak het leven van  
een meester of juf mee. Er zijn ook studenten aanwezig om je te informeren over de 
opleiding.  
Aanmelden? Kijk dan op www.viaa.nl/praktijkdag of stuur een berichtje naar 
schoolopleider@cnsnunspeet.nl 
Immanuelschool: Winckelweg 39, 8071 DN Nunspeet 
  

Kwink 
In de andere bijlage vindt u de derde ouderbrief van Kwink, behorend bij onze nieuwe 
sociale emotionele methode. 
 

Studiemiddag personeel 
Maandagmiddag 1 april (geen grap) zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiemoment voor het 
personeel. 
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Project  
Zoals u al vernomen hebt via ‘Parro’ staan deze weken in het teken van het project.  
Als centraal onderwerp hebben we voor ‘Tijd’ gekozen. De projectweek wordt afgesloten 
met een projectavond op 28 maart a.s. Graag willen we u en alle andere belangstellen- 
den zoals opa’s en oma’s van harte uitnodigen voor deze kijkavond op donderdag  
28 maart van 18.00uur-20.00 uur. In verband met deze avond hebben de kinderen uit  
de groepen 1 t/m 3 donderdagmiddag 28 maart vrij. We hopen dat dat voor u geen  
problemen op zal leveren voor de opvang van uw kind(eren).  
Mocht dat wel het geval zijn laat het ons dan even weten. 
 

Attentie 
We willen u hierbij attent maken op het volgende: 
In groep 4/5 werd in de klas gesproken over filmpjes op youtube. 
Leuke kinderfilmpjes die onderbroken worden door hele vervelende filmpjes. 
Lees het stukje in onderstaande link. 
https://wijalamama.nl/mamas-opgelet-laat-je-kind-niet-zonder-toezicht-op-youtube 
 

Zending 
Vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie sparen we het 

zendingsgeld voor stichting Barnabas. We sparen voor een 

project in Libanon.  Op dit moment zijn er veel Syrische 

vluchtelingen in Libanon. Deze stichting heeft geholpen om een 

kleine school op te zetten waar kinderen van 

vluchtelingengezinnen basisonderwijs ontvangen. Het Educational 

Center geeft les aan voornamelijk kinderen van gevluchte 

Syrische gezinnen. Het grote verschil met een “gewone” school is, 
dat de kinderen elke dag met veel liefde onderwijs krijgen. De school is een veilige plek 

voor kinderen, die alles verloren hebben. In april zullen mensen van de stichting op  

school komen om ons meer te vertellen over dit project. Sparen jullie weer mee? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met vriendelijke groet 

Personeel Da Costaschool 

Agenda:  
18-28 maart: Projectweek 
28 maart:  Afsluiting project (kijkavond) 
2 april:  Lasergunactie groep 5 
1 april:   Studiemiddag, kinderen vrij 
4 april:   Theoretisch verkeersexamen  
   groep 7 
9 april:   Praktisch verkeersexamen 
12 april:  Koningsspelen. 
16 en 17 april:  Eindtoets groep 8 
19-21 april:  Paasvakantie 
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