
 
 

 
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 5       23 november 2022 

 

Advent en Kerst 
Het is goed om stil te staan bij de adventsperiode die we weer in gaan. 
 

Advent: Gods Licht blijft altijd branden 
 

In november en december  
gaan de dagen voorbij  

als schaduwen in de nacht.  
 

Het lijkt niet licht te worden, 
terwijl het Licht er altijd is. 

Alleen moet men het willen zien.  
 

Gods licht blijft altijd branden. 
Het brandt achter elke schaduw.  

Dit Licht is een baken in ons leven. 
 

Zondag is het alweer de eerste adventszondag. De komende weken zullen de Bijbelverhalen 
in het teken staan van advent en Kerst: de komst van Christus toen en straks……. 
 
Dit jaar zullen we de kerstviering op donderdagavond 22 december samen in de kerk 
vieren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  
 

Plusklas 
We zijn dit schooljaar op de vrijdagmiddag begonnen met een zogenaamde ‘plusklas’. Een 

aantal leerlingen zijn hiervoor geselecteerd m.b.v. signaleringslijst. Daarna zijn de ouders 

van betrokken leerlingen hierover geïnformeerd. José Zeevat begeleidt deze kinderen en 

schetst hieronder wat er op de vrijdagmiddag gedaan wordt: 

 

Eerst zijn de kinderen uit groep 7/8 een uur aan de beurt en daarna de kinderen uit groep 
5/6. We beginnen met extra uitdaging voor rekenen en taal. De leerlingen kunnen de week 
erna in de klas hiermee verder. Daarna spelen de kinderen individueel een smartgame. Een 
smartgame is een logisch denkspel. Je traint er je geheugen mee, verbetert je ruimtelijk 
inzicht en je leert probleemoplossend denken. Aan het einde is er altijd tijd voor filosoferen 
over een onderwerp. Er zijn al hele mooie gesprekken uit gekomen. Het is fijn om zo met 
deze kinderen bezig te zijn.  



Luizenmoeders 
De groep ouders die na de vakanties de kinderen op luizen 

controleert, bestaat nu uit vier á vijf moeders. Fijn dat er twee 

ouders hebben gereageerd op de oproep die in de vorige 

nieuwsbrief stond. Dat betekent dat we de kinderen weer kunnen 

controleren. Daar zijn we blij mee, maar we kunnen nog wel wat 

extra handen gebruiken!  

In de week na iedere vakantie vindt de ‘luizenpluis’ plaats. Het is 
van te voren niet duidelijk op werk tijdstip van de week dit 

plaatsvindt. De luizenmoeders gaan in tweetallen aan het werk.  

Verkeerssituatie hek Eeckelhagen 

Het blijkt dat bij de ingang van het hek aan de Eeckelhagen af en toe gevaarlijke situaties 
ontstaan, doordat (groot)ouders hun kind(eren) met de auto ophalen of brengen. We willen 
u verzoeken uw auto te parkeren aan de overkant van de Jan Topweg. 
Het is voor de kinderen veiliger dat het stukje Eeckelhagen voor school zoveel mogelijk  
autovrij blijft. Een kind schiet alle kanten op! In het verleden hebben we deze vraag  
ook bij u neergelegd. Er zijn een aantal nieuwe ouders bijgekomen; vandaar dit berichtje! 
 

Sinterklaasfeest 
We hopen de Sint maandagochtend 5 december om half negen te 
ontvangen op het schoolplein. Komt u ook kijken!  

 

Ouderenquête 
Hierbij willen we een ieder bedanken voor het invullen van de 
vragenlijst voor ouders. Ongeveer 50% van de ouders heeft deze 
enquête ingevuld. Dat geeft ons een representatief beeld van wat er leeft onder de ouders. 
De uitkomst en de opmerkingen zullen besproken worden met het team, de MR en de 
directie van de andere CNS-scholen.  
We hopen in januari u te informeren over de uitkomst en wat we als school hiermee gaan 
doen. 
 

Oliebollenactie 
Vrijdag 18 november: Oliebollendag!  

 

Om 6 uur 's ochtends stonden deze twee ouders (zie 

hieronder) van de ouderraad paraat om oliebollen te 

bakken. Het beslag werd in grote kuipen aangemaakt; de 

90 flessen (liter) zonnebloem olie werd verwarmd en om 8 

uur kon het bakken beginnen.  

 

Uiteindelijk waren er rond half vijf 2300 oliebollen gebakken.   

De totale netto opbrengst is ruim € 1.400,-. 

 
 
 



 
 
Lenne Ekelmans en Romee van de Weg hebben een prijsje verdiend, omdat zij de meeste 
oliebollen verkocht hebben. Knap werk meisjes! 
De opbrengst gaat in de kas van de ouderraad om leuke dingen voor de kinderen van onze 
school te kunnen organiseren. 
We willen Dekker verhuur, Bakkerij van Dongen, en Intertoys Nunspeet bedanken voor hun 
medewerking aan dit project.  
En verder iedereen (ouders bedankt!) die gesjouwd, geroerd, gebakken, schoongemaakt, 
verkocht, gekocht en opgegeten heeft!! De ouderraad is heel blij met deze opbrengst! 
 
 

Agenda 
5 december:   Sinterklaasfeest 
22 december: Kerstfeestviering in de Opstandingskerk (aanvang 19.00 uur) 
23 december: Vanaf 12.00 uur begint de Kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het personeel 
 
Albert Magré 
Da Costaschool Nunspeet 


