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Nieuwsbrief 7  2020-2021     22 april 2021 

2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

  

Groepsindeling schooljaar 2021-2022 
De laatste jaren hebben we gewerkt met vijf gecombineerde groepen. De laatste 
maanden zijn er extra aanmeldingen geweest. Daarom mogen we van het bestuur 
volgend jaar met zes groepen gaan werken. We kunnen dan in de onderbouw onderwijs 
geven aan relatief kleine groepen. Komend schooljaar starten we met twee kleine 
kleutergroepen, een enkele groep 3 en de combinatiegroepen 4/5, 5/6 en 7/8. 
Zoals u weet neemt Daniël Tijdeman, leerkracht van groep 7/8,  afscheid van ons. 
Intussen is er advertentie uitgezet en hopen we een nieuwe collega te kunnen 
benoemen. 
Over de precieze invulling van de formatie wordt u later geïnformeerd. 
 

Verlenging interim periode raad van bestuur 
Op deze wijze informeren wij u dat Fred van der Ham zijn interim-periode verlengt, in 
ieder geval tot midden 2022. De raad van toezicht vindt continuïteit van bestuur op dit 
moment belangrijk en we zijn daarom blij dat Fred voorlopig aan CNS verbonden wil 
blijven. Het gezamenlijke besluit van de raad van toezicht en Fred van der Ham is 
ondersteund door een positief advies van alle locatiedirecteuren en de GMR. 

 

Streetwise 

Op woensdag 19 mei komen de mensen  
van de ANWB het programma ‘Streetwise’  
verzorgen aan alle groepen. De kinderen uit de 
groepen 7 en 8 moeten deze dag met hun fiets 
naar school komen.  
Na de vakantie krijgt u meer informatie herover. 
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Gebedsgroep 
Op onze school zijn een aantal ouders die eens in de maand bij elkaar komen om te 
bidden voor de kinderen, leerkrachten en ouders van onze school. We zouden het fijn 
vinden als er een aantal ‘nieuwe’ ouders in deze groep zouden willen plaatsnemen. We 
hopen dat u hieraan gehoor wilt geven, want het is goed om onze zorgen en datgene 
wat op school gebeurt, in het gebed bij de Heer te brengen. U kunt zich opgeven bij 
Gesina Stronkhorst tel. 0577- 411053. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Albert Magré 
directeur 
Da Costaschool Nunspeet 

 
  

Agenda: 
 
26 april t/m 7 mei: Meivakantie 
12 mei: Huwelijk van Margriet Post 
19 mei: Streetwise 
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Hoi allemaal,   

Hierbij het programma voor de kinderen op Koningsdag.  

Ook heb ik nog een kleurplaat en een woordzoeker 
toegevoegd. Deze mogen de kinderen maken/kleuren. Het is 
geen wedstrijd.   

1. 1.Het kinderprogramma is echt een aanrader. Het is een live-stream vanuit 
Veluvine. Het is interactief, dus de kinderen hebben het gevoel dat ze hierbij 
aanwezig zijn, met aansluitend de Kinderdisco.  

2. De Fiets FotoPuzzelrit is een fietstocht van 12,5 km speciaal uitgezet voor jonge 
gezinnen.  

3. De Gratis online Bingo is ook een echte aanrader. Meld je aan want er zijn 600 
kaarten beschikbaar en er zijn mooie prijzen te winnen.  

Jacolien Ponsteen-Bonestroo, Zwolsewegje 68,  8071 RX Nunspeet 

genjpons@hotmail.com 

06-1696012  
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Inzameling Tweedehands kleding 
Als Kom over en help zamelen we al jarenlang kleding in ten behoeve van kwetsbare mensen 
die leven in armoede. Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Dankzij de inkomsten via 
kledinginzameling kunnen bijvoorbeeld kinderen naar school of naar een dagopvangcentrum. Ze 
krijgen daar een voedzame warme maaltijd en dat levert blije gezichten op!  
 
We stellen het op prijs dat u een bericht wilt plaatsen in uw nieuwsbrief om de 
kledinginzameling onder de aandacht te brengen. Een voorbeeldtekst die u al dan niet 
aangepast kunt gebruiken vindt u hieronder. Ook voeg ik beeldmateriaal toe wat u kunt 
gebruiken in de PR.  
 
Doneer je kleding aan het goede doel 

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever gebruikte kleding in voor kwetsbare mensen die 
leven in armoede. Door jouw kleding te doneren kunnen kinderen in landen als Oekraïne en 
Moldavië naar school of naar een dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een voedzame maaltijd. 
Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de website: 
www.komoverenhelp.nl/kleding   
 
Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt brengen: 
Oosteinderweg 110A, 8072 PD Nunspeet. Hartelijk bedankt! 

 

Terugkerende tekst voor een ‘stoppertje’  
 
Heb jij jouw kledingkast al uitgezocht? Lever je gebruikte kleding bij ons in! Want tweedehands 
geeft anderen een nieuwe kans. Kijk voor een inzamelpunt bij jou in de buurt op 
www.komoverenhelp.nl/kleding  
 
Doneer jouw gebruikte kleding aan Kom over en help en steun daarmee diverse projecten in 
Oost-Europa! Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Adres: Oosteinderweg 110A, 8072 
PD Nunspeet. Meer informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding  
 
Denkt u aan onze zogenaamde ‘stoppertjes’ als er ruimte over is in uw nieuwsbrief? Deze 
mogen te allen tijde geplaatst worden.  
 
Neemt u gerust contact op bij vragen of om even te overleggen.  
 
N.B. De aanspreekvorm kunt u natuurlijk wijzigen in de vorm die past bij uw uitgave. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alinda Oosterbroek 
Administratief medewerker communicatie en fondsenwerving 
 
Aanwezig op maandag tot en met donderdag 
 

 

Beurtschipper 14  
Postbus 138 
3860 AC Nijkerk 
 
Tel.: 033 246 32 08 
info@komoverenhelp.nl 
www.komoverenhelp.nl 
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