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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen alvast een goed weekend. 

 

Agenda 

 

maandag 9 oktober: 

- 19:30 opvoedcursus. 

dinsdag 10 oktober: 

- Afsluiting eerste periode. Kinderen 

hebben vrij! 

woensdag 11 oktober: 

- Geen bijzonderheden. 

donderdag 12 oktober: 

- 8:30 Commissie van Begeleiding. 

vrijdag 13 oktober: 

- Geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Afsluiting eerste periode. 

Dinsdag sluiten we de eerste periode waarin we 

volgens het nieuwe rooster hebben gewerkt af. 

We zullen ’s morgens alle leerlingen 

doorspreken en de uitkomsten daarvan vertalen 

naar de planning van de volgende periode. 

We zullen u in de volgende nieuwsbrief van de 

stand van zaken op de hoogte brengen. 

 

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 

Dit bericht is bestemd voor de ouder(s) van de 

kinderen in groep 7 of 8 (groep E). U krijgt hier 

de mogelijkheid om informatie te ontvangen van 

verschillende scholen voor VO. Opgave en 

deelname is op uw eigen initiatief. 

 

Uw zoon/ dochter zit op dit moment in groep 7 

of groep 8 en zal komend schooljaar of het 

schooljaar erna uitstromen naar het voortgezet 

onderwijs. Op donderdagavond 26 oktober 

2017 organiseert de Dr. Verschoorschool een 

voorlichtingsavond en scholenmarkt voor 

ouders en verzorgers over het voortgezet 

onderwijs. 

 

De voorlichting vindt plaats op de Hoofdlocatie 

van de Verschoorschool (Groenelaantje 40 te 

Nunspeet). Het programma zal er als volgt uit 

zien: 

18.45 uur: Inloop 

19.00 uur: Voorlichting over de overstap 

van basisonderwijs naar 

voortgezet onderwijs en uitleg 

over de verschillende niveaus 

en soorten onderwijs  

19.30 uur Start Scholenmarkt waarbij 

een aantal scholen uit de regio 

aanwezig zullen      

                          zijn. U kunt hier uw vragen 

stellen aan collega’s van de 

diverse scholen.. 

19.30 uur:       Start ronde 1 voorlichting 

                       Juniorcollege 

                       Start ronde 1 voorlichting VSO  

                       Verschoorschool 

20.00 uur:       Start ronde 2 voorlichting  

                       Juniorcollege 

                       Start rond 2 voorlichting VSO  

                       Verschoorschool 



 

 

 

21.00 uur:  Einde scholenmarkt. 

 

Om deze avond goed voor te kunnen horen we 

graag vóór 10 oktober of u bij deze avond 

aanwezig zult zijn. U kunt zich aanmelden per 

mail bij Marieke van Essen: 

mvanessen@verschoorschool.nl  

 

De kindermonitor is gestart! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit 

naar de gezondheid en leefstijl van kinderen 

tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere 

over voeding, bewegen, slapen en 

mediagebruik.  

We vragen alle ouders met kinderen in die 

leeftijd om een online vragenlijst in te vullen.  

 

Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat: 

 Ouders de experts zijn als het om kinderen 

gaat. Uw mening telt! 

 De uitkomsten van het onderzoek helpen de 

GGD, gemeenten en jeugd(gezondheids)-

organisaties. Zij kunnen hun plannen en 

activiteiten hiermee goed laten aansluiten bij 

de wensen van ouders.  

 

Klik op www.kindermonitornog.nl om de 

vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem, 

uw antwoorden zijn niet terug te leiden naar u 

of uw kind.  

Meer informatie over het onderzoek is HIER te 

vinden.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

U ontvangt bij deze nieuwsbrief een 

uitnodiging. 
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