
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 4       28 oktober 2021 

 
Geachte ouder(s), 
 
Hierbij een paar mededelingen: 
 

Licht van de Wereld 
Zondag 31 oktober wordt er binnen veel gezinnen halloween gevierd.  
 
Wat is halloween: 
Halloween is een verbastering van het Engelse 'All- Hallow- Even', dat Allerheiligenavond 
betekent. Op deze avond dachten de mensen vroeger aan alle doden. 
Wat houdt deze avond nu in? Halloween is tegenwoordig vooral een griezelig kinderfeest. 
Kinderen gaan zich verkleden als iets engs en bellen of kloppen aan bij de huizen in de 
buurt als het donker wordt.  
 
Laten we Hallolight vieren... 
 
Op zondag 31 oktober a.s. is het dus weer halloween. Vanmiddag krijgt het oudste kind van 
school een pakketje mee….waarin we willen refereren dat Jezus het Licht van de wereld is. 
‘Steek jij dit kaarsje op die avond aan, zo maak je er een lichtfeestje van, je eigen 
Hallolight, want.... Jezus is Overwinnaar van de dood en het donker. Hij is het Licht in de 
nacht. Laten we een lichtje opsteken om Jezus' licht in de wereld te verspreiden’.  
We hopen en bidden dat kinderen zich er bewust van worden wat halloween is en welke 
gevaren er in schuil gaan en dat ze Jezus gaan kennen als hun Verlosser.  
 

Teamscholing: 
Volgende week dinsdag 2 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een cursus van en voor het 
personeel. 
 
 

Schoolontbijt 

Volgende week woensdag 3 november is het dankdag en 

houden we op school ook het schoolontbijt.   

Wilt u uw kind een bordje, bestek en een beker in een tas 

meegeven.  

Op www.schoolontbijt.nl vindt u meer informatie en in de 

bijlage zit een speciale ouderfolder. 
 

 
 

http://www.schoolontbijt.nl/


 
 
 
 
 
 

Centrum voor jeugd en gezin 

 
Beste ouder/verzorger,  

 

Graag zou ik mij willen voorstellen.   

Ik ben Maaike Jongsma en werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Nunspeet.  

Het CJG is er voor vragen rondom opvoeden en de ontwikkeling van je kind, vanaf de kinderwens tot 

volwassenheid.  

 

Vanuit het CJG ben ik bij deze school betrokken en wil graag met je meedenken 

bij vragen rondom gezond opgroeien. In het leven van je opgroeiende kind 

kunnen er zich situaties voordoen waar je je als ouder/verzorger niet altijd raad 

mee weet. School kan je dan adviseren om eens contact met mij op te nemen, 

samen denken we dan na over de mogelijkheden. Het kan ook zijn dat school 

mij vraagt om aan te sluiten bij een gesprek, altijd in overleg en met jouw 

toestemming als ouder/verzorger.  

 

Ik ben één keer per maand aanwezig op school (data worden vermeld via de 

nieuwsbrief) en dagelijks zowel via de mail als telefonisch bereikbaar, voor 

kleine- en grote opvoedvragen. Indien nodig kunnen gesprekken ook online plaats vinden.  

 

Contactgegevens: 

Maaike Jongsma  

06-13968451 

m.jongsma@cjgnunspeet.nl 

 

Algemeen:  

www.cjgnunspeet.nl  

0341-799902 

 

Hartelijke groet,  

Maaike Jongsma  

Stationsplein 18a, 8071 CH Nunspeet 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het personeel en de gebedsgroep 
 
Albert Magré 
Da Costaschool Nunspeet 
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