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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief. Volgende 

week verschijnt er in verband met de 

afwezigheid van een deel van het team 

(schoolkamp) GEEN nieuwsbrief. 

 

Agenda 

 

maandag 4 september: 

- Geen bijzonderheden. 

dinsdag 5 september: 

- Als de planning slaagt, zullen de 

kinderen dan de activiteitenkalender 

meekrijgen. 

woensdag 6 september: 

- 8:45 Groepen D en E vertrekken naar 

schoolkamp (Soest). 

donderdag 7 september: 

- Groepen A t/m C hebben schoolreis 

(spoorwegmuseum, Utrecht) samen met 

groepen D/E. 

vrijdag 7 september: 

- 15:00 groepen D/E komen terug van 

schoolkamp. 

 

maandag 11 september: 

- Vandaag begint het nieuwe rooster en 

krijgen de kinderen groepsdoorbrekend 

les. 

dinsdag 12 september: 

- 9:00 luizencontrole (zie verder deze 

brief) 

woensdag 13 september: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 14 september: 

- Geen bijzonderheden. 

vrijdag 15 september: 

- Geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Activiteitenkalender 

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de 

kalender te laten drukken. Volgens planning 

zouden de kalenders dinsdag 5 september 

binnenkomen: als dat voor 15:00 uur is, krijgen 

de kinderen al een exemplaar mee. Anders 

wordt dat maandag 11 september. 

 

Luizenpluizen 

Dit jaar vindt de luizencontrole plaats op 

dinsdag. Dit komt omdat juf Heidi dit gaat 

coördineren en zij werkt niet op maandag. 

Dit betekent dat sommige moeders niet meer 

kunnen helpen: we zijn op zoek naar nieuwe 

ouders die wel willen helpen bij het 

luizenpluizen. 

U kunt zich daarvoor opgeven bij juf Heidi: 

h.hoeven@arendnunspeet.nl 

 

Jeugdcultuurfonds 

Sporten en cultuur zijn goed voor het 

zelfvertrouwen en de eigenwaarde en zorgt 

voor contact en vriendschap met andere 

kinderen.  

Naast het Jeugdsportfonds is er nu ook het 

JEUGDCULTUURFONDS. Op donderdag 8 

juni is er een overeenkomst getekend, die de 

gemeente Nunspeet de komende 4 jaar met 

het Jeugdcultuurfonds verbindt. Het Jeugd-
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cultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 

4 tot en met 17 jaar die graag willen dansen, 

muziek maken, toneel willen spelen, maar waar 

thuis geen geld is voor lessen of instrumenten. 

Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een 

financieel steuntje in de rug. 

Alle kinderen in Nunspeet kunnen nu 

meedoen. Door deel te nemen aan bijvoorbeeld 

muziek- of dansles krijgen kinderen en jongeren 

nieuwe en positieve ervaringen en groeit het 

zelfvertrouwen. Het verbreedt hun horizon. 

Mocht u ook gebruik willen maken van deze 

regeling, even contact opnemen met een van 

onze intermediairs. 

Frank van der Voort van het CJG, email: 

coordinator@cjgnunspeet.nl    

óf 

Stephanie Pol van Team Nunspeet Beweegt!, 

email: spol@arendnunspeet.nl  
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