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Nieuwsbrief   2020-2021     21 januari 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Inschrijfavond  
 
De inschrijfavond van 25 januari (19.00 - 20.00 uur) gaat niet door.  

Indien u uw eigen kind wilt aanmelden, kunt u dat via mail of telefonisch aangeven. 
Dan zorgen wij ervoor dat u een inschrijfformulier krijgt. 

Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2021-2022 (of eerder) 4 jaar worden. 
 

We hopen ook dit jaar op veel inschrijvingen. Indien u iemand kent die erover denkt 

zijn of haar kind naar onze school te sturen, kunnen zij contact opnemen met de 

directeur van de school.  

Voor nieuwe ouders volgt er binnenkort een uitnodiging via een advertentie in 

het ‘Huis aan Huis Nunspeet’. 

Annulering/ verplaatsing activiteiten i.v.m. lockdown. 
• De teamcursussen die gepland stonden op donderdagmiddag 28 januari en 

dinsdagmiddag 2 maart gaan niet door. 
• Ook de geplande Paasviering in de kerk op donderdavond 1 april gaat niet door. We 

bezinnen ons nog hoe we dit jaar invulling geven aan het Paasfeest en wat er dan 

mogelijk is. 

• De schoonmaakavond (29 januari) wordt ook gecanceld. 

• De projectweek, die gepland stond in maart, gaat niet door. In plaats daarvan komt 

er later in het jaar een andere activiteit. 

• Het schaatsfestijn dat op 18 februari gehouden zou worden in het kader van “Schaats 
je wezenloos’ wordt verplaatst naar maart of naar november. U wordt hiervan op de 

hoogte gesteld. Mocht het november worden dan mogen de huidige leerlingen van 

groep acht ook meedoen.  

 

Toetsen, Rapportages, Gesprekken 

• De Cito en IEP leerlingvolgsysteem toetsen, die alle kinderen vanaf groep 3 in de 

periode januari/ februari zouden maken, worden uitgesteld totdat de kinderen 

minstens een week weer fysiek op school zijn. Deze toetsen mogen worden  
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afgenomen tot en met 31 maart. De resultaten worden na afloop digitaal naar de 

ouders verzonden. 

• De kinderen krijgen op 9 februari wel hun rapport of observatiekaart.  

De rapporten en de observatiekaarten worden  opgesteld met de gegevens die de 

leerkrachten op dat moment hebben. Dat betekent dat niet alles is ingevuld.  

Voor sommige vakken zijn nog geen toetsen afgenomen en wat cijfers betreft, hebben 

de leerkrachten alleen gegevens tot en met half december. 

 

• De gesprekken die gepland stonden in de week van 15 t/m 19 vinden digitaal of 

telefonisch plaats. U krijgt hier nog meer informatie over. Alleen bij hoge 

uitzondering i.o.m. ib-er en/of directie zullen gesprekken op locatie plaatsvinden.  

 

Contactpersoon CJG 

 
Beste ouder/verzorger,  
 
Graag zou ik mij willen voorstellen.   
Ik ben Anniek Zwarteveld en werkzaam bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) in Nunspeet.  
Het CJG is er voor je als je vragen hebt over het 
opvoeden en de ontwikkeling van je kind. Vanaf de 
kinderwens totdat het kind volwassen is.  
Vanuit het CJG ben ik betrokken bij deze school als 
contactpersoon.  
Dit houdt in dat de school de mogelijkheid heeft om bij 
jou als ouder aan te geven dat je contact op kan nemen 
met mij als er vragen zijn rondom het opvoeden en/of de 
ontwikkeling van je kind. Wanneer het wenselijk is voor 
jou als ouder kunnen we ook eerst een gesprek met 
ouders, school en het CJG organiseren om samen te kijken wat (eventueel) nodig is voor 
jouw kind/gezin.  
 
Vanwege coronatijd is het lastig om kennis te maken. Wanneer het mogelijk is zullen 
school en ik samen kijken op welk moment ik fysiek aanwezig ben op school zodat je als 
ouder makkelijk in contact kan komen met mij en het CJG.  
 
Voor nu ben ik telefonisch en via de mail bereikbaar voor kleine- en grote opvoedvragen. 
Wanneer het wenselijk is kunnen gesprekken ook online plaats vinden.  
 
Contactgegevens: 
Anniek Zwarteveld  
06-82192566 
a.zwarteveld@cjgnunspeet.nl 
 
Algemeen:  
www.cjgnunspeet.nl  
0341-799902 
 
Groeten, Anniek Zwarteveld  
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Welkom 
Hierbij willen we de ‘nieuwe’ leerlingen van harte welkom heten. 
Dianne Hofman, Nola Verkouw en Maud Witteveen zijn ingestroomd in groep 1. 
Ze doen ook al mee met de activiteiten van groep 1/2a.  
We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school en hopen dat jullie snel zullen 
wennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Da Costaschool 
 
Albert Magré 

 
 

Agenda: 
 
9 februari:  rapport/ observatiekaart 
15-19 februari:  telefonisch spreekuur 
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