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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor deze en 

de komende week. Allen een hartelijke groet. 

 

Agenda 

 

maandag 13 november 

- 19:00 Informatieavond ouders 

schoolverlaters. 

dinsdag 14 november 

- Geen bijzonderheden. 

woensdag 15 november 

- Geen bijzonderheden. 

donderdag 16 november 

- Geen bijzonderheden. 

vrijdag 17 november 

- Geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Vrijdag 10 november Groep E vrij 

Op vrijdag a.s. hebben de kinderen van groep E 

vrij i.v.m. de afwezigheid van hun juf, juf Roza. 

Juf Roza is deze hele week afwezig (geweest) in 

verband met een sterfgeval in de familie. Het is 

ons niet gelukt om voor deze dag vervanging te 

vinden. 

Mocht u uw kind niet op kunnen vangen, dan 

kan uw kind naar school, waar het in een andere 

groep zal meedraaien. 

 

Woord van de week. 

We hebben onlangs besloten om iedere week 

een nieuw woord aan te leren aan alle kinderen 

van de school. Dit zijn zogenaamde 

schooltaalwoorden. Deze woorden worden 

veel gebruikt in de schoolsituatie (uitleg enz.), 

maar hebben niet een ‘plaatje’, waardoor ze 

wel wat lastiger zijn. De afgelopen weken 

waren dat de woorden: iedereen, niemand en 

hem. 

Zo kunt u thuis deze woorden ook gebruiken. 

 

Schoolverlaters 

A.s. maandagavond houden we onze jaarlijkse 

informatieavond voor de ouders van de 

(vermoedelijke) schoolverlaters. Als u vorig 

jaar deze avond heeft bijgewoond, krijgt u niets 

nieuws te horen. 

Op deze avond vertellen wij hoe de procedure 

er uitziet. 

 

Van Kinsbergen College, Elburg 

Het Van Kinsbergen College uit Elburg gaf de 

volgende uitnodiging door: 

“Het duurt voor ons gelukkig nog wel even 

voor we aan het eind van dit schooljaar zijn 

maar ouders en leerlingen van groep 8 

beginnen zich al te oriënteren op het 

voortgezet onderwijs. Ons Van Kinsbergen 

college biedt onderwijs aan leerlingen van 

basisberoepsgericht tot en met vwo-niveau. 

Om iedereen kennis te laten maken met het 

Van Kinsbergen college hebben we een 

informatie-avond, open lesdag en Open Huis 

gepland.  

 

Op 21 november 2017 is de informatie-avond. 

We starten om 19.30 uur en geven aan alle 

geïnteresseerden informatie over de 



mogelijkheden binnen ons gepersonaliseerd 

onderwijs, de leerlingondersteuning, het iPad 

onderwijs en de specialisaties.  

 

Op 17 januari 2018 hebben wij een open lesdag 

van 9.00 uur tot 12.30 uur. Alle basisscholen in 

de omgeving zullen worden uitgenodigd met hun 

groep 8 deel te nemen aan deze open lesdag. 

Wanneer de basisschool hieraan niet deelneemt, 

is er ook de mogelijkheid dat leerlingen zich 

hiervoor individueel of in een klein groepje 

opgeven. Aanmelden kan via de basisschool 

of via de website. 

 

Op 24 januari 2018 staan de deuren van het 

Van Kinsbergen college open om iedereen die 

ons Open Huis wil bezoeken te verwelkomen.” 

 

 

 

Pietengym - Nunspeet 

 

  

 



 


