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Ook in het nieuwe jaar willen we maandelijks een nieuwsbrief uitbrengen met daarin 
algemene informatie over de school en het onderwijs. We hopen er een goed en fijn  
jaar van te maken.   
 
 

We wensen iedereen een gezond en gezegend 2020! 
In deze nieuwsbrief vragen de volgende zaken de aandacht: 

 
 

Schoolschoonmaak 
We willen u vragen of u ons maandag 20 januari wilt helpen om de school een extra 
schoonmaakbeurt te geven.  
We willen dit doen in twee sessies zodat u kunt kiezen. Maandagmiddag van 13.15 uur tot  
15.15 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. 
 

 

Inschrijfavond / open morgen 
Maandag 27 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. We hopen ook dit jaar op  
veel inschrijvingen. Kent u nog iemand die er over denkt zijn of haar kind naar onze  
school te sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?  
’s Morgens is er de gelegenheid voor nieuwe ouders om “sfeer te komen proeven”  
(tussen 9 en half 12) Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2020-2021 (of eerder)  
4 jaar worden. 
Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document waarop het Burger Service 
Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een kopie van te maken. 
 

Doordat ouders hun kind steeds vaker gedurende het schooljaar opgeven, hebben we  
niet altijd een goed beeld van het aantal te verwachten kinderen en kan de kleutergroep 
onverwacht te groot worden. Het is een trend dat er gedurende het jaar nog een flink aantal 
kinderen bij komen. Door vroegtijdige opgave hopen we een goede formatie te kunnen  
maken voor het komende schooljaar. 
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Beste ouder(s), verzorger(s),  
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Felicitaties 
Daniël Tijdeman (leerkracht van groep 7b/8) en zijn vrouw werden op 20 december  
verblijd met de geboorte van hun dochtertje Liv.  
 
Op 23 december werd Yara geboren. Zij is het zusje van Senna (groep 1) en Nova Pap.  
 
We willen hierbij beide families van harte feliciteren.  

 

Toetsweken  
In deze weken worden ‘s morgens de (cito en iep)-toetsen voor, technisch lezen, spelling,  
begrijpend lezen en rekenen afgenomen. In alle groepen worden deze toetsen afgenomen  
door de groepsleerkrachten. Wilt u hier rekening mee houden met het maken van  
afspraken bij de huisarts, de tandarts e.d. 
 
 

Bericht van het CNS bestuur 
 
Beste ouders,        
 
We hebben als bestuur van de heer Rutger Lieffijn bericht ontvangen van zijn op handen  
zijnde vertrek als algemeen directeur van CNS Nunspeet, na een dienstverband van 6 jaar. 
Vanwege het aanvaarden van een betrekking per 1 maart aanstaande zal de  
heer Lieffijn eind februari afscheid nemen. Het vertrek vloeit voort uit een benoeming  
als intern begeleider bij IKC Het Talent in Amsterdam-Osdorp.  
Een uitdagende werkomgeving. 
 
In overleg met het algemeen bestuur en de directeuren zal bepaald worden hoe de  
opvolging zal worden ingevuld. Vanwege de beoogde overgang naar een nieuw  
bestuursmodel wordt eerst gezocht naar een interim oplossing.  
Daarover wordt u nader door het bestuur geïnformeerd. 
 
Met hartelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur, 
 
 
 

Oproep nieuwe ouderraadsleden 

Aan het eind van dit schooljaar stoppen er een aantal ouderraadsleden. 
We zijn daarom op zoek naar nieuwe ouders. Wilt u ons helpen.  
U kunt zich opgeven bij Daniël Tijdeman. danieltijdeman@cnsnunspeet.nl 
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Overblijven: geld graag in gesloten envelop 

Wilt u indien uw kind gebruik maakt van de overblijfregeling het geld gepast in een envelop 
doen. Het is voor de overblijfouders ondoenlijk om los geld te controleren met 45 kinderen.  
Vorige week was er opeens € 15,00 euro over….. Van wie is dat geld? 
Dus graag in een envelop of zakje met naam erop! 

 

Studiemiddag personeel 
Donderdagmiddag 30 januari zijn de kinderen vrij i.v.m.  

een studiemiddag voor het personeel. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team  

 

Albert Magré 

Agenda 
 
20 jan: schoonmaakavond 
27 jan: open morgen/aanmeldingsavond 
30 jan: teamscholing, kinderen  zijn  
 ’s middags vrij 
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