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Geachte ouder(s),

Schaats je wezenloos en Paasviering

Op 24 maart vindt op het schoolplein de actie ‘Schaats je Wezenloos’ plaats. Een actie
van Christ’s Hope voor weeskinderen in Afrika. Vandaag heeft uw kind daar meer info
(met o.a. een sponsorlijst) over meegekregen. Deze actie kon door Corona in november
niet doorgaan. Nu hopen we dat het wel doorgang kan vinden. We hopen dat deze actie
mag slagen.
We weten dat alle aandacht nu uitgaat naar de situatie in de Oekraïne. Het is
verschrikkelijk wat daar gebeurt. Na de actie ‘Schaats je Wezenloos’ willen we met de
kinderen een gerichte actie hiervoor starten. Ook de collecte die we willen houden aan
het eind van onze Paasviering zal in het teken staan van deze actie. U wordt hier nog van
op de hoogte gehouden. De Paasviering is op donderdag 14 april om 19.00 uur in de
Opstandingskerk.

Binnen brengen kleuters
Nu er nagenoeg geen de coronamaatregelen meer zijn, zijn de ouders weer welkom in
school. We hebben daarom besloten dat de kinderen van groep 1 en 2 op dinsdag en
donderdag naar binnen gebracht mogen worden. Uw kind is welkom vanaf 8.20 uur.
Wilt u zorgen dat de leerkracht van uw kind om 8.30 uur kan beginnen?

Luizencontrole
Dinsdagmorgen 15 maart vindt er een luizencontrole plaats door de luizenmoeders.

Oproep van de GGD:
Zit uw kind nu in groep 7 of 8 van het basisonderwijs? Of in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou!
De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een tijd waarin er veel verandert, voor
ouders en kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg benieuwd welke
(opvoed)vragen of zorgen er bij ouders leven en hoe wij daar als GGD bij kunnen
ondersteunen. Daar hebben we jouw input voor nodig!
Vult u onze vragenlijst in? Het kost u slechts 5 minuten, meedoen is volledig anoniem en
dankzij uw antwoorden kunnen wij ouders beter helpen.
https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap.

Centrum voor jeugd en gezin

Centrum voor jeugd en gezin
Maandag 14 maart kunt u uw vragen stellen aan Maaike jongsma van het CJG.
Ze staat om 8.15 uur bij het hek. Mocht het gesprek langer duren of wilt u haar wat later
spreken, ze is aanwezig tot negen uur in de personeelskamer van de school. U mag en
kunt de school dus gewoon binnen lopen.
In de nieuwsbrief van augustus heeft zij zich voorgesteld. (zie hieronder)
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

Agenda:
15 maart:
24 maart:
14 april:
15-18 april:
22 april:

Luizencontrole
Schaats je wezenloos
Paasviering (19.00 uur in de Opstandingskerk)
Paasvakantie
Koningsspelen (met schoolontbijt)

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Da Costaschool
Albert Magré

