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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende twee weken.   

  

Agenda  

Dinsdag, 3 maart  

          Luizencontrole  

  

Mededelingen  

Ziekte 

Het gaat gelukkig weer wat beter met  

meester Ymker en  Arie Polman. Het zal 

echter nog wel een tijdje duren voordat 

meester Ymker weer aan het werk kan. 

 

Zending 

Het is al jaren  gebruikelijk dat de kinderen 

op maandag zendingsgeld meenemen naar 

school. We merken echter de laatste jaren 

dat er nog  maar een paar leerlingen zijn die 

dit doen. 

Wij hebben daarom besloten om hiermee  

te stoppen. 

I.p.v. iedere week geld mee te nemen willen 

we nu een  aantal keren per jaar een actie  

houden voor een goed doel. 

Het  goede doel voor dit jaar vindt u in de 

bijlage. 

 

 

 

. 

Voorjaarsvakantie 

Volgende week is het voorjaarsvakantie. 

We verwachten de kinderen maandag, 2 

maart weer op school. Alvast een fijne 

vakantie 

 

Data voor de periode tot de meivakantie 

3 maart luizencontrole 

13 maart 13e nieuwsbrief 

27 maart 14e nieuwsbrief 

2 april  Studiedag leerlingen vrij 

6 en 7 april oudercontact 

8 april voetbaltoernooi 

9 april Paasviering 

10 t/m/ 13 

april 

Paasdagen 

17 april 15e nieuwsbrief 

17 april koningsspelen 

27 april t/m 

8 mei 

meivakantie 

 

Alles is anders 

In maart gaat de cursus ‘Alles is anders’ van 

start voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 

met 8 jaar! Deze cursus is bedoeld voor 

kinderen die problemen hebben van de 

scheiding van hun ouders. Hoe goed 

ouders het ook doen, de kinderen zijn 

onvrijwillig slachtoffer van een scheiding. 

Deze cursus kan kinderen helpen door een 

moeilijke tijd heen. In de bijlage een poster 

met meer informatie. Er is momenteel nog 

ruimte voor meer kinderen!  

 

  



Voor meer informatie: 

https://www.cjgnunspeet.nl/cursussen/alles-

anders/  Op de website staan nog meer 

cursussen die worden aangeboden die 

wellicht interessant kunnen zijn voor 

kinderen.  

Aanmelden kan via het formulier op de 

website 
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