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INFORMATIEBRON VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN ONZE LEERLINGEN

De start van een nieuw schooljaar

De eerste schoolweek ligt achter ons. Er wordt volop geleerd en op het plein gespeeld alsof het 

nooit zomer vakantie is geweest. We hopen op een gelukkig en leerzaam schooljaar. 

Vanzelfsprekend werken we daarbij graag aan een goede samenwerking met u als ouders/

verzorgers. Gezamenlijk mogen we bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen en dat is 

een mooie en dankbare taak. Tijdens de informatieavonden in september zal de leerkracht u 

meer vertellen over het onderwijs aan uw kind(eren).

Openingsdienst CNS Nunspeet

Afgelopen dinsdagavond is het schooljaar geopend met een gezamenlijke bijeenkomst in de 

Hervormde Dorpskerk. Tijdens deze dienst met het thema ‘Samen’ werd een zegen gevraagd 

voor werk dat ons het komende schooljaar te wachten staat. Het Bijbelgedeelte was Lucas 19 : 

1-10 (Zacheüs de tollenaar). Net als Zacheüs welkom was bij Jezus (ook al was hij anders) zijn wij 

welkom bij God en horen we er allemaal bij. Deze boodschap kwam duidelijk naar voren in de 

gekozen liederen die we samen met de kinderen mochten zingen. Zo mogen we met vertrouwen 

aan het nieuwe schooljaar beginnen in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader. 

Een nieuwe directeur

In de nieuwsbrief voor de zomervakantie mocht ik (Martijn van der Weerd) mijzelf al even aan u 

voorstellen. Wat daarbij ontbrak was een foto zodat u ‘een gezicht bij de naam heeft.’ Dat maken 

we hierbij goed. Afgelopen maandag mocht ik al kennis maken met een aantal ouders tijdens de 

inloop op het hoofdgebouw. Daarnaast heb ik alle groepen van De Bron bezocht en kennis 

gemaakt met de leerlingen. In de komende periode zal er meer gelegenheid zijn om elkaar te 

ontmoeten. Schroomt u niet om mij aan te schieten als u mij ziet of contact te zoeken als u 

vragen heeft. 

25 augustus 2017

Colofon

CNS De Bron

Postbus 195, 8070 AD Nunspeet

www.debron-nunspeet.nl

Hoofdgebouw: 

Julianastraat 25, (0341) 25 47 69 

debron@cnsnunspeet.nl

Dependance: 

Mr. Drostweg 6, (0341) 25 34 86

maandag 28 augustus

Luizencontrole bovenbouw

maandag 4 september

Luizencontrole onderbouw

dinsdag 5 september

informatieavond hoofdgebouw

19.30 uur inloop

19.45 uur begin

 

woensdag 6 september

gebedsgroep

 

donderdag 7 september

informatieavond dependance

19.30 uur inloop

19.45 uur begin

 

maandag 11 september

inloopspreekuur JGZ (jeugd-

gezondheidszorg)

8.45 uur - 9.45 uur

 

woensdag 20 september

studiedag

alle leerlingen vrij

AGENDA17
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Informatieavonden17

Dinsdag 5 september (onderbouw) en donderdag 7 september (bovenbouw) worden de informatie avonden voor ouders 

gehouden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Beide avonden starten om 19.45 uur met een (korte) opening door de directeur. 

Daarna zal de leerkracht van uw kind(eren) in het lokaal iets vertellen over het reilen en zeilen van de groep in het komende 

schooljaar. Naar verwachting is de avond rond 20.45 uur afgelopen. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5 geldt 

dat de informatieavond wordt gehouden op woensdag 6 september. De reden is dat juf Thessa donderdagavond 7 september een 

bruiloft heeft en zij graag - samen met juf Dicky - tijdens de ouderavond aanwezig wil zijn. De ouders/verzorgers van groep 5 zijn 

intussen via een apart schrijven geïnformeerd. 

Schoolgids 2017/2018!
De schoolgids is klaar en als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. 

U vindt de schoolgids ook op de schoolwebsite.

 

Schoolwebsite

In de komende periode wordt de website aangepast. Een aantal aanpassingen hebben al plaatsgevonden. 

Zo staat het vakantierooster, de jaarkalender en de schoolgids 2017/2018 online.

Onderwijsassistente Ruth stelt zich voor

Hallo,

Er werd mij gevraagd of ik een stukje over mezelf wil schrijven in de nieuwsbrief. 

Mijn naam is Ruth Staal, ik woon in Wezep en ben 22 jaar. Ik ben afgestudeerd als Onderwijsassistente 

en afgelopen schooljaar werkzaam geweest als Onderwijsassistente op een school in Kampen. Daar 

heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad en heel veel ervaring opgedaan. 

Dit schooljaar ben ik werkzaam als Onderwijsassistente op deze school De Bron, ik hoop dat ik hier net zoveel 

plezier mag hebben en ervaring mag opdoen als in Kampen. En dat het een leuk en gezellig schooljaar mag 

worden.

Dingen die ik naast mij werk graag doe zijn, zwemmen, lezen, computeren, contact houden met vrienden en 

vriendinnen. Ook ben ik vaste oppas bij mijn oppaskinderen. Dit doe ik al een ruime tijd met erg veel plezier. Daarnaast 

ben ik vrijwilligster bij de Dierenambulance wat ik ook erg leuk vind om te doen. Ik hoop dat we een fijn en leerzaam 

jaar mogen hebben. 

Groetjes Ruth Staal
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Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur

In het onderstaande overzicht is zichtbaar op welke dagen en locaties ik in de komende periode werkzaam ben. 

In het ‘Bron nieuws’ zal dit overzicht steeds worden vermeld zodat u weet waar en wanneer ik te bereiken ben. 

U kunt mij ook mailen via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl

Maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 september

maandag 28 aug.  hoofdgebouw

dinsdag 29 aug.   dependance

vrijdag 1 sept.     dependance

Maandag 4 t/m 8 september

maandag 4 sept.  hoofdgebouw

dinsdag 5 sept.   ’s morgens afwezig vanwege CNS directeuren overleg,  ’s middags werkzaam op de dependance

woensdag 6 sept.  hoofdgebouw

vrijdag 8 sept.     dependance

Maandag 11 t/m 15 september 

maandag 11 sept.  hoofdgebouw

dinsdag 12 sept.   dependance

vrijdag 15 sept.    hoofdgebouw

Welkom

Aan het begin van het schooljaar is er weer een aantal nieuwe kinderen bij ons op school gestart. De familie De Jong is vanuit 

Harderwijk naar Nunspeet gekomen. Matthias zit in groep 6 en Joshua in groep 3b. Gigi uit groep 8 is vanuit Ommen naar ons toe 

verhuisd. En in groep 5b is Amber de groep komen versterken. Ook mochten wij weer een aantal nieuwe kleuters verwelkomen. 

Dani in groep 1a en Lexi, Bart, Bjorn, Emma, Bas, Liva, Guus, Fabian en Mare in groep 1c. Wij wensen alle nieuwe leerlingen een hele 

goede tijd toe bij ons op De Bron.

Op de volgende pagina stelt Janneke 

Koldewijn, jeugdverpleegkundige van de 

GGD zich voor...
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Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag stel ik mij aan u voor.

Vanaf vorig schooljaar ben ik in Nunspeet werkzaam als jeugdverpleegkundige.

Vanuit de GGD voer ik, als vervolg op de consultatiebureauperiode, gezondheidsonderzoeken uit bij 

5-jarigen in Nunspeet. 

In dit onderzoek wordt er gekeken naar groei, gezichtsvermogen, gehoor en wordt er aandacht 

besteed aan de algemene ontwikkeling van het kind en eventuele vragen van ouders.

Hierbij werk ik nauw samen met mijn collega jeugdarts Ximena Adan.

Wat ik belangrijk vind om te benoemen is dat u niet alleen voor deze gezondheidsonderzoeken bij de GGD terecht 

kunt. We zijn er voor allerlei vragen van kinderen (en hun ouders/verzorgers) van 4 tot 19 jaar.

Inloopspreekuren

Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten kunnen hier gebruik van maken. Het inloopspreekuur wordt in principe 

op alle scholen enkele keren per jaar gehouden. Zie het schema. 

U kunt bij mij terecht met vragen over lichamelijke ontwikkeling waaronder groei en motoriek / algemene lichamelijke 

hygiëne / gebitsverzorging / genotmiddelen (alcohol, roken, drugs) / gezonde voeding, eetgedrag / hoofdluis / lichte 

psychosociale problematiek / ogentest / gehoortest / opvoeding / overgewicht / sociale media / seksuele ontwikkeling 

/ slaapproblemen / sporten / vrijetijdsbesteding / zindelijkheid. Vervolggesprekken zijn eventueel mogelijk.

Bij problemen, die meer specifieke en/of uitgebreidere aandacht nodig hebben heb ik de mogelijkheid om in overleg 

met u te verwijzen naar bijvoorbeeld een groepstraining of individuele begeleiding vanuit het Centrum voor Jeugd- 

en Gezin.

Ik hoop dat u een goed beeld heeft gekregen van wat ik als jeugdverpleegkundige voor u en/of uw kind kan betekenen. 

Bij vragen, neem gerust contact op.

Ik ben telefonisch te bereiken via 088-4433000 of via: j.koldewijn@ggdnog.nl
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INFORMATIEBRON VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN ONZE LEERLINGEN

 

 

 

 

 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich 
somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het 
gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van 
GGD. 
 
 
De JGZ op school 
U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei 
en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale 
ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van 
ondersteuning of naar een huisarts/specialist. 

Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind. 
Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze 
jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur. 

Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen. 

 
Wat doet de JGZ 

- Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle 

basisscholen in Noord- en Oost-Gelderland.  

- Gezondheidsonderzoek 5-jarigen: De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een 

gezondheidsonderzoek. 

- Meten en wegen groep 6: De assistente JGZ meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens 

de gymles. 

- Les Gezonde Leefstijl: De assistenten JGZ geven in groep 7 een interactieve les over 

gezonde leefstijl. 

- Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik.  

Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie. 

- Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij 

de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. 

 
Meer informatie?  
Lees het in ons magazine Jeugdgezondheidszorg voor het basisonderwijs 

 
 
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust 
contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op 
nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.  
 
Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij 
mailen of chatten met een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op 

https://www.opvoeden.nl  voor meer informatie over opvoeden en gezondheid. 
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INFORMATIEBRON VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN ONZE LEERLINGEN

 
 
Team Jeugdgezondheidszorg 
 
Onderstaande teamleden zijn aan uw school verbonden. Deze teamleden maken deel uit van een 
groter JGZ team binnen uw gemeente. Het kan voorkomen dat een andere collega van het JGZ 
team uw school bezoekt. 
 

Functie Naam Foto Telefoon E-mail 

 

Jeugdarts 

 

Ximena Adan 

 

 

088 - 4433019 

 

x.adan@ggdnog.nl 

 

Jeugdverpleegkundige 

 

Janneke Koldewijn 

 

 

088 - 4433584 

 

j.koldewijn@ggdnog.nl 

 
 
Logopediste 
 

 
Annemarie Smit 

 

 
088 - 4433321 

 
a.smit@ggdnog.nl 

 

Assistente JGZ 

 
Christel Brummel 
 

 

 
088 - 4433145 
 

 
c.brummel@ggdnog.nl 
 

 

Gezonde school adviseur 
 
Floor Schotman 

 

 
088 - 4433518 

 
f.schotman@ggdnog.nl 

 
 
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust 
contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op 
nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl. 
 
Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij 
mailen of chatten met een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. 
 
 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op 
https://www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid. 


