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  AGENDA 

Kerstvakantie van 

25/12 /17 t/m 05/01/18 

8 januari 

1e schooldag na de 

vakantie 

Luizencontrole 

Dependance (BB) 

10 januari  

Gebedsgroep  

15 januari  

Luizencontrole  

Hoofdgebouw (OB) 

21-28 januari 

Week van gebed 

22 januari 

inloopspreekuur JGZ 

(jeugdgezondheidszorg) 

8.45 uur - 9.45 uur 

 

Voorlichting 

verkeersouders 

18.45 – 19.00 uur 

Informatieavond voor 

ouders van 

instroomkleuters. 

19.00 – 19.45 uur 

26 januari 

Bronnieuws komt uit 

 

29 januari 

Inschrijfavond kleuters 

en kennismaking met 

directie en leden van het 

team  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       22 december 2017 

                 

                Kersfeest, kerstvakantie en even genieten na een drukke periode. 

 

In het vorige Bronnieuws schreven al over het nadere kerstfeest. In deze tijd waarin het 

letterlijk snel donker is, gedenken en vieren we met Kerst dat het ‘Licht der wereld’ 

gekomen is. Vanmorgen is het kerstfeest in elke groep gevierd. De leerkrachten 

hebben het kerstverhaal verteld en samen met de kinderen gezongen en gebeden. 

Op de schoolwebsite worden z.s.m. enkele foto’s van de vieringen geplaatst. 

 

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief is de kerstvakantie voor de kinderen 

begonnen. We hopen dat zij samen met u als ouders/verzorgers een gezegend 

Kerstfeest mogen beleven. Vanzelfsprekend wensen we iedereen ook een goede en 

veilige jaarwisseling toe en hopen we dat er na een drukke periode op school (of op 

het werk) door jong en oud genoten wordt van de vrije tijd en gezelligheid.  

Wij zien de kinderen heel graag weer uitgerust en vol frisse moed terug op maandag 8 

januari.  

Op maandag 8 januari vindt er meteen een luizencontrole plaats ‘op de bovenbouw’ en 

een week later ‘op de onderbouw.’ Het is dan prettig als bij de meisjes het haar in een 

eenvoudige staart is en de jongens geen gel in het haar hebben. Dit maakt het 

controleren voor de ouders een stuk gemakkelijker.  

 

                  Terugblik Sinterklaasfeest 

 

Het team kijkt met veel plezier terug op het Sinterklaasfeest van 5 december. De 

kinderen van de onderbouw, ontvingen samen met de kinderen van groep 5 

Sinterklaas op het hoofdgebouw. De kinderen van groep 5 t/m 8 maakten mooie 

surprises en keken later op de ochtend naar een heuse Sinterklaasmusical uitgevoerd 

door leerlingen en leerkrachten. Wie wil nagenieten kan terecht op de schoolwebsite. 

Naast veel foto’s vindt u hier ook de link naar de reportage die RTV-Nunspeet maakte 

n.a.v. het bezoek van Sinterklaas.  

 

 

                  Welkom   

                     

Er is weer een nieuwe kleuter binnen gekomen in groep 1c, Laura.  Wij hopen dat ze 

snel haar plekje heeft gevonden en wensen haar een hele goede tijd toe bij ons op de 

Bron.  Na de kerstvakantie zullen er in januari en februari nog kleuters instromen in 

groep 1c, vanaf maart stromen de kleuters in bij groep 1a.                  

 

 



 

 

2 
Bronnieuws 07, jaargang 23 

                

                    

 

 

                     OuderTevredenheidsPeiling besproken met MR 

Vorige week is de uitkomst van de OuderTevredenheidsPeiling besproken met de MR.  De school is op alle 

(hoofdonderwerpen) gemiddeld gewaardeerd met voldoende tot goed. We zijn daar blij mee, maar ook met de door u 

genoemde verbeterpunten. Uw opmerkingen en aandachtspunten zijn voor ons waardevol en richtinggevend.  Na de 

kerstvakantie ontvangt u een inzichtelijke samenvatting van de uitslag van de OTP en de verbeter- en 

aandachtspunten. Via ouderpanels, berichtgeving in het Bronnieuws e.d. houden we u vervolgens op de hoogte.  

Halverwege maart wordt het eerste ouderpanel gehouden. Thema is o.a. ‘oudercommunicatie.’ Na de vakantie volgt 

hier meer informatie over.  

 

 

                   Klankbordgroep De Bron komt samen op 14 februari 2018 

Op de oproep aan ouders/verzorgers om zich aan te melden voor de (nieuwe op te richten) klankbordgroep voor de 

directeur, zijn er in totaal acht aanmeldingen gekomen van enthousiaste ouders met kinderen uit verschillende 

groepen. Intussen is de klankbordgroep formeel vastgesteld en zien we uit naar de eerste bijeenkomst op woensdag 

14 februari 2018. De klankbordgroep bestaat uit de volgende ouders: Froukje Wijnbergen, Esther Haverkamp, 

Annemiek Joosse, Gerdine Schouten, Gea Lokhorst, Remmelt Mulder, Louise Beerekamp en Jenita v/d Berg. 

  

                 Leerling panel in januari van start. 

 

Naast de klankbordgroep gaat ook het leerling panel binnenkort van start. Eind januari zullen in totaal 10 kinderen (5 

jongens en 5 meisjes) uit de verschillende bovenbouw groepen in gesprek gaat met de directeur. De onderwerpen die 

tijdens het eerste leerling panel besproken zullen worden zijn:  ‘Overblijven’ en ‘spelen op het plein. ’  Naast het feit dat 

we als school graag de mening van de leerlingen willen horen over verschillende onderwerpen, heeft het leerling panel 

ook een onderwijskundige functie. De leerlingen gaan ‘echt’ in vergadering met de directeur, krijgen een verslag van 

de bijeenkomst dat zij moeten goedkeuren (anders moet de directeur het verslag toch echt aanpassen) en leren de 

kinderen vooral hun eigen en andermans mening te geven in de groep.  Een stukje ‘burgerschapsvorming’ dus waarbij 

ze oefenen met vaardigheden die (later en nu) van belang zijn.  

 

                  Toets weken in laatste drie weken van januari 

  

Om het effect van ons onderwijs (en de vorderingen van de leerlingen) na te gaan worden tweejaarlijks de 

zogenaamde citotoetsen afgenomen.  Dit zijn methode onafhankelijke toetsen waarbij via een landelijke vergelijking 

wordt nagaan ‘waar de kinderen staan’ in het onderwijsleerproces.  In januari zijn de M-toetsen (M = midden) aan de 

beurt. In juni de E-toetsen (E= eind). Waar mogelijk vragen we u dan ook hier rekening mee te houden in verband met 

het maken van dokters- en/of ziekenhuisafspraken. Het zou fijn zijn als alle kinderen aanwezig zijn tijdens het toetsen. 

Voor de leerkracht hebben de toetsen vooral een signaalfunctie. De leerkracht analyseert de toetsen en stelt zichzelf 

o.a. de volgende vragen: 

1. Wat is het effect van mijn onderwijs aan deze groep / leerling geweest? 

2. Op welke leerstof gebieden moet ik (extra) aandacht besteden (op groeps- of individueel niveau)? 
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Op schoolniveau wordt gekeken of de uitslag van de toetsen (door de jaren heen) aanleiding zijn om andere keuzes te 

maken. We ‘meten’ immers het ‘effect van ons onderwijs’ en gaan na of er andere accenten moeten worden gelegd om 

hierin verbetering aan te brengen. Als dit zo is wordt dit in het team besproken.  

Voor de leerlingen zelf is er geen speciale voorbereiding nodig. De toetsen ‘meten’ simpelweg wat uw kind geleerd 

heeft in de afgelopen periode en welke ontwikkeling hij/zij heeft doorgemaakt. Vanzelfsprekend is het wel fijn als uw 

kind goed uitgerust is.  

 

                                    

                  Inschrijfavond kleuters maandag 29 januari – ook voor toekomstige ouders uit Molenbeek 

29 januari vindt de jaarlijkse inschrijfavond voor kleuters weer plaats.  Belangstellende gezinnen zijn tijdens deze avond 

van harte welkom om kennis te maken met leden van het team en de directeur. Vanzelfsprekend krijgt u een 

rondleiding door ons gebouw aan de Koningin Julianastraat 25.  Ook toekomstige bewoners van de wijk Molenbeek 

zijn van harte welkom om deze avond de school te bezoeken. De wijk Molenbeek bevindt zich op relatief korte 

afstand van De Bron. Intussen hebben enkele ouders uit deze wijk hun kinderen al aangemeld. 

 

               Het leerorkest… 

NUNSPEET – Vrijdag 8 december  was het zover; na weken hard oefenen gaven de leerlingen van groep 5 t/m 8 een 

concert in Veluvine. In het bijzijn van vaders, moeders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, en onder leiding van 

een echte dirigent, lieten ze horen wat ze de afgelopen tien weken op school geleerd hadden. 

We deden mee aan het educatieve project ‘het leerorkest’ van Cultuurkust, wat inhield dat de leerlingen van de 

bovenbouw onder leiding van professionele muziekdocenten één keer per week op school een uur muziekles kregen. 

Ze mochten zelf kiezen welk instrument ze wilden spelen en leerden in kleine groepjes de 

basisbeginselen.  Cultuurkust gaf de instrumenten in bruikleen; voor ons waren het dwarsfluiten, violen en cello’s. 

De leerlingen hebben naar dit eindconcert  toegewerkt, waarin ze samen een orkest vormden en voor het eerst 

optraden. Het was prachtig! Leuk om te zien hoe geconcentreerd ze hiermee bezig waren! Voor meer foto’s ; zie de 

website van de school waar u het een en ander kunt zien en horen. 

Door deze muzieklessen op school krijgen alle kinderen de kans om te ontdekken hoe leuk samen muziek maken is. 

Het is heel bijzonder om te zien hoe goed het aanslaat. Zijn de kinderen in de eerste les nog onwennig, door het 

enthousiasme van de docenten krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen.. Wat een  trotse gezichten bij het 

slotapplaus!  En we hopen van harte dat de kinderen die de smaak te pakken hebben gekregen, doorgaan met muziek 

maken. 
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                  Het doorgeven van afwezigheidsmeldingen 

 

Af en toe komt het voor dat een ouder/verzorger naar ‘de ene locatie’ belt om een kind af te melden (bijvoorbeeld 

vanwege ziekte) terwijl het kind op ‘de andere locatie’ zit.  Dat geeft niets en kan natuurlijk gebeuren. In deze gevallen 

wordt u vaak gevraagd om even naar de andere locatie te bellen en in sommige gevallen bellen we zelf de ziek-

melding even door. Vanzelfsprekend begrijpen we dat het verwarrend kan zijn. Dat is ook wat we soms van ouders 

horen.  Er wordt immers in nieuwsbrieven en op de website zowel gesproken over de ‘bovenbouw’ als over de 

‘onderbouw’ maar ook over het ‘hoofdgebouw’ en de ‘dependance.’ Voor het team vanzelfsprekend, maar we beseffen 

dat dit voor u niet zo vanzelfsprekend is. Voor alle helderheid geven hierbij de onderstaande uitleg: 

Het gebouw aan de Koningin Julianastraat is het hoofdgebouw. Hier is de onderbouw (groep 1 t/m 4) gehuisvest.  

Het telefoonnummer van deze locatie is:  (0341) 25 47 69. 

Het gebouw aan de Meester Drostlaan is de dependance. Hier is de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gehuisvest.  

Het telefoonnummer van deze locatie is:  (0341) 25 34 86. 

 

 

                   

                   Week van gebed  21-28 januari  

 

Zondag 21 januari start de week van gebed voor de eenheid 

onder christenen.  Het thema is dit jaar ‘Recht door zee.’  

(Uittocht volk van Israël uit Egypte)  

Op school wordt hier aandacht aanbesteed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       22 januari - Inloopspreekuur JGZ (jeugdgezondheidszorg) 8.45 uur - 9.45 uur 

 

Maandag 22 januari is er weer inloopspreekuur van de JGZ op het hoofdgebouw.  

Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten kunnen hier gebruik van maken.  

U kunt terecht bij jeugdverpleegkundige Janneke Koldewijn,  

jeugdverpleegkundige van de GGD.  

We herhalen hieronder een gedeelte van informatie die Janneke zelf aan u schreef in de eerste nieuwsbrief van dit 

jaar toe zijn zich aan u voorstelde…..  
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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 Jeugden 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 

 

                  Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur 

 

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

(Uitzonderingen daargelaten). Voor minder dringende zaken kunt u mij ook mailen/bereiken via 

martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 t/m 12 januari 

maandag 8 jan.  ’s middags aanwezig op de dependance (later op de middag) 

dinsdag 9 jan. ’s morgens aanwezig op het  hoofdgebouw 

woensdag 10 jan.  hele dag aanwezig op het hoofdgebouw 

vrijdag  12 jan.  hele dag aanwezig op de dependance 

 

15 t/m 19  januari 

maandag 15 jan. ’s middags aanwezig op de dependance 

dinsdag 16 jan. ’s morgens aanwezig op het  hoofdgebouw 

woensdag 17 jan.  hele dag aanwezig op het hoofdgebouw 

vrijdag  19 jan.  hele dag aanwezig op de dependance 

 

22  t/m 26   januari 

maandag 22 jan. ’s middags aanwezig op de dependance 

dinsdag 23 jan. ’s morgens aanwezig op het  hoofdgebouw 

woensdag 24 jan.  hele dag aanwezig op het hoofdgebouw 

vrijdag 26 jan.  hele dag aanwezig op de dependance 

          

Colofon:  

CNS De Bron 

Postbus 195, 8070 AD Nunspeet 

www.debron-nunspeet.nl 

debron@cnsnunspeet.nl    

 

Hoofdgebouw:  

Julianastraat 25 

tel. (0341) 25 47 69 

(gr.  1 t/m 4) 

Dependance:  

Mr. Drostweg 6 

tel. (0341) 25 34 86  

(gr. 5 t/m 8) 
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