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In de weken voor de voorjaarsvakantie is er hard gewerkt en veel geleerd in de groepen.  
De kinderen ontvingen hun eerste rapport of observatiekaart en er zijn vele gesprekken met 
ouders gevoerd. Wij zijn erg trots op alle kinderen! 
 
Onderstaand gedicht willen we met u delen: 
 

Waarderen meten beoordelen 
 

Wat is de maat 
waarmee liefde wordt gemeten? 

Wie kent een toets 
waarmee vertrouwen wordt geteld? 

Wie kent een schaal 
waarop je vriendschap af kunt zetten? 

Wie kent een test 
waarmee geloof wordt vastgesteld? 

 
Testen toetsen 

Registreren en meten 
Onderzoeken en keuren 
Om wat zeker te weten? 

Dat je gelukkg bent? 
Goed in je vel? 

Tevreden en dankbaar? 
Er is geen tabel 

een schaal en geen norm 
voor de meest waardevolle zaken. 

Maar de maat waar ik mijn leven op bouw 
is Gods liefde en eeuwige trouw! 

 
Chris Lindhout  

 
 
Veel leesplezier gewenst bij het lezen van deze nieuwsbrief. 
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Beste ouder(s), verzorger(s),  
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Medezeggenschapsraad 
Marlon Schouten is nu officieel lid van onze medezegenschapsraad.  

Er zijn geen bezwaren op het schrijven van de vorige nieuwsbrief binnen gekomen.  

We wensen Marlon een fijne tijd in de MR. 

Afspraken Fietsen 
In de schoolgids kunt u lezen welke kinderen er met de fiets naar school mogen komen.  

Deze kinderen hebben allemaal een eigen nummer gekregen. Het blijkt dat er toch kinderen 

op school komen met hun fiets terwijl dat niet de afspraak is. Wilt u hierop toezien!  

 

Honden op het plein 
Via ouders kwam er de vraag hoe we als school omgaan met honden op het plen.  

Honden mogen natuurlijk niet de school in.  

Wel mag u uw hond kort aangelijnd mee laten lopen op het schoolplein. 

Houd daarbij rekening met de kinderen! Voor hen is het schoolplein! 

Welkom 

Na de voorjaarsvakantie zijn drie nieuwe kleuters ingestroomd:  
Roan Wittingen, Tessa de Wit en Lia Molemaker. Hartelijk welkom Roan, Tessa en Lia.  
Veel plezier en we hopen dat jullie snel zullen wennen  

 

Interim algemeen directeur CNS 
Dhr. Rutger Lieffijn heeft per 1 maart a.s. afscheid genomen van CNS Nunspeet.  
In zijn plaats heeft het bestuur een interim- algemeen directeur benoemd in de persoon  
van de heer Henk Norder. De heer Norder is momenteel ook werkzaam als directeur  
bestuurder van VpCo Ermelo.  
Het bestuur is blij dat we voor de periode 1 maart - 1 augustus 2020 de uitgebreide  
kennis en ervaring van de heer Norder kunnen inzetten voor 2,5 dag per week. 
De komende weken zal overdracht van de werkzaamheden plaatsvinden.  
Vanaf deze week zult u de heer Norder ongetwijfeld tegenkomen in de school of aan de 
overlegtafel. 
 
Met hartelijke groet, mw. M. de Goede- Hoeve, secretaris CNS Nunspeet  
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Interne audit 
 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen  en ouders moeten erop kunnen 
vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten.  
Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs  
van voldoende kwaliteit, voldoen scholen en instellingen aan wet- en regelgeving en  
hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. 
Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen binnen het 
onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.  

 

Op donderdag 2 april vindt er onze school een interne audit plaats 

Directeuren, en leerkrachten en internbegeleiders van andere scholen van het CNS 

komen bij ons op school kijken hoe wij onderwijs geven.  

 

Met het waarderingskader van de inspectie in handen probeert men inzicht te  krijgen  
op de drie elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs voor leerlingen:  
Leren ze genoeg (Onderwijsresultaten), krijgen ze goed les (Onderwijsproces)  
en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze drie gebieden geven  
gezamenlijk de kern van het onderwijs weer zoals de leerling dat ontvangt.  
Er zullen observaties in alle groepen plaastvinden. Verder vinden er gespreken plaats  
met het team, met ouders, met leerlingen, met intern begeleider en directie. 
 
Van al deze observaties en gesprekken wordt door de auditcommissie een  
verslag gemaakt met daarin verwoord wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. 
Met deze  aandachtspunten kunnen we als Da Costaschool ons voordeel meedoen.  
 
  

Schoolvoetbal 
Er is een flink aantal aanmeldingen geweest voor het schoolvoetbaltoernooi. Daarom  
hebben we 4 teams kunnen opgeven. Bij groep 7/8 één jongens-en één meisjesteam en bij 
groep 5/6 één jongens- en één meisjesteam. 
Het toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 8 april a.s op de voetbalvelden van de 
Wiltsangh. 
 

Teamscholing 
Dindagmiddag 24 maart zijn de kinderen vrij in verband met een studiemiddag voor het 
personeel. 
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Lasergunactie voor groep 5 /  

Wandelexamen groep 3 en 4 
Donderdagmiddag 26 maart zal onder begeleiding van de wijkagent en de verkeersouders  
een lasergunactie gehouden worden voor de kinderen van groep 5. 
Op dinsdagmiddag 31 maart is er voor de kinderen van groep 3 en 4 een wandelexamen.  
Ook deze activiteit wordt georganiseerd door de verkeersouders. Hierbij hebben we ouders 
nodig om groepjes kinderen te begeleiden. U krijgt volgende week hierover 
meer informatie.  
 
 

Verkoop Vintage schoolkaarten 
Op dinsdag 21 april van 14.00 uur tot 17.00 uur willen we een aantal mooie oude 
schoolkaarten verkopen. Deze worden al jaren niet meer gebruikt. Op de  
bladzijde hieronder staan foto’s van een aantal van die kaarten, maar er zijn er nog veel 
meer. Van harte aanbevolen. De opbrengst is voor de aanschaf van een nieuw  
speeltoestel. (schoolplein) 

 

met vriendelijke groet,  

namens het team  

 
Albert Magré 
  

Agenda: 
 
24 maart:  teamscholing, kinderen zijn ’s middags vrij 
26 maart: ’s middags lasergunactie voor groep 5 
31 maart:  wandelexamen voor groep 3 en 4  
8 april:  ’s middags voetbaltoernooi 
9 april: Paasviering in de Opstandingskerk 
21 april:  verkoop schoolplaten 
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