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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. 

 

Agenda 

 

maandag 18 september: 

- Geen bijzonderheden. 

dinsdag 19 september: 

- Geen bijzonderheden. 

woensdag 20 september: 

- Geen bijzonderheden. 

donderdag 21 september: 

- Geen bijzonderheden. 

vrijdag 22 september: 

- Geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Bij de agenda 

De komende week zijn er geen ‘bijzondere’ 

activiteiten gepland. Dat betekent dat de 

kinderen een gewone werkweek hebben. 

 

Start groepsdoorbrekend werken 

We zijn afgelopen week begonnen aan het 

werken volgens het nieuwe rooster. De meeste 

kinderen geven aan dit prettig te vinden, maar 

voor sommigen is het nog wel even wennen. Dat 

geldt ook voor ons als juffen en meesters: de 

tijden zijn anders, het lokaal is soms anders en 

we komen best nog wel een paar foutjes tegen 

in de planning. Dat neemt niet weg dat we wel 

zien dat de instructiegroepen echt heel klein 

zijn en dat geeft veel kansen voor het 

onderwijs.  

De grote groepen bij de bijbelles en het 

stillezen loopt ook goed: daar moet natuurlijk 

nog wel ‘even’ getraind worden, maar dat gaat 

wel lukken. 

Natuurlijk horen we ook graag van u of er 

dingen zijn die aandacht behoeven. 

 

De 345-club 

Hallo jongens en meisjes, 

Hierbij nodigen wij jou uit om naar de leukste 

club van Nunspeet te komen. De 345-club in 

de Sionskerk aan de Treubstraat. Elke 2 

weken hebben we een gezellige 

woensdagmiddag voor kinderen van 6 t/m 8 

jaar. 

We luisteren naar een verhaal en daarna gaan 

we samen iets maken of een leuk spel spelen. 

We beginnen om 14.00 uur en het is om 15.30 

uur afgelopen. 

 

Hierbij de data voor de clubmiddagen zodat je 

deze op de kalender kunt invullen. 

27 september, 11 oktober, 25 oktober, 15 

november, 29 november en 13 december 

 

Tot ziens, 

Leiding 3-4-5-club: 

Evelien Hofman, Greetje van den Bosch, 

Diane Mulder en Corine Koolstra tel; 841831 

 

Kies je sport 

Kies je (aangepaste ) Sport vanaf 9-9-2017 

weer van start! 



 

 

Vanaf 9 september a.s. gaat Kies je 

(aangepaste) Sport weer van start. 

In het kader van de Nationale Sportweek (die 

van 9 t/m 17 september in Nederland gehouden 

wordt) doen in Nunspeet 8 verenigingen mee 

aan dit project. 

Onderstaand een overzicht van deelnemende 

verenigingen; 

 Idance (dans) 

 Bc Hellas (badminton) 

 Tc De Volharding (mountainbike) 

 Energysport (o.a. judo) 

 Gv Nunspeet (gymnastiek) 

 Balletschool Nunspeet (gelderse 

balletscholen) 

 Taekwon-do vereniging Martowirono  

 Scouting Nunspeet 

 Z en PC Nunspeet (zwemmen en 

waterpolo) 

Kies je (aangepaste) Sport is een 

sportkennismakingsproject, waarbij kinderen 

gratis een aantal keer bij een vereniging 

kunnen sporten.  

Op de website www.nunspeetbeweegt.nl 

kunnen kinderen zich aanmelden (vanaf 2 

september) en zijn de exacte data en tijden te 

vinden van het aanbod van de verenigingen. 
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