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INFORMATIEBRON VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN ONZE LEERLINGEN

Van de kerst tot aan het voorjaar

In de afgelopen periode is er weer hard gewerkt, zowel alle kinderen als de collega’s gingen er vol 

tegen aan. Er zijn lessen geleerd, citotoetsen gemaakt, verjaardagen gevierd, nieuwe klasgenoten 

verwelkomd en er is afscheid genomen. Twee collega’s zijn (opnieuw) moeder geworden, er zijn 

broertjes en zusjes geboren, de rapporten zijn uitgedeeld, kortom de weken zijn voorbij gevlogen. 

Zo aan het einde van een periode is het goed om even stil te staan en je te realiseren dat wat er 

ook onze kant op komt in goede en verdrietige gebeurtenissen er Een is op wie wij kunnen 

vertrouwen, Een die er altijd voor ons is, Een die ons troost geeft en leidt, onze hemelse Vader 

die ons allemaal ziet. 

We hebben nu een week rust waarin we kunnen bijtanken, even niets, zodat we na deze week 

vol goede moed, uitgerust en wel weer de uitdagingen van het lesgeven en les krijgen aangaan.

Een fijne vakantie!

vacature

In de afgelopen weken is de benoemingsadviescommissie een aantal keren bij elkaar geweest. 

Nadat het team zich heeft uitgesproken over het profiel van onze toekomstige directeur, is er 

een profielschets en advertentie opgesteld. 

Na de eerste fase waarin de directiegeleding van het CNS mocht aangeven of zij een overstap 

naar onze school wilden maken, is er een vervolgstap gemaakt. Er is gezocht naar een mogelijke 

kandidaat binnen de brede Nunspeet contacten. Dit heeft geen resultaat gehad. De vervolgstap 

is nu dat wij met onze vacature naar buiten gaan. Komende zaterdag 25 feb zal er een advertentie 

verschijnen in verschillende kranten. In de weken hierna zullen brieven geselecteerd worden en 

gesprekken gevoerd. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons. 

Personele zaken

Wij zijn blij dat wij nu kunnen melden dat bij juf Laura een gezonde zoon geboren is, Nathan. Hij 

liet even op zich wachten, maar op zondagavond 12 februari was hij daar dan toch. Wij wensen 

juf Laura en haar man samen met Nathan veel geluk en Gods zegen toe.

In de voorjaarsvakantie is juf Dicky jarig en na de vakantie zal zij nog twee dagen werken voordat 

haar zwangerschapsverlof ingaat. Op maandag is zij aanwezig bij de studiedag en op dinsdag zal 

zij haar verjaardag vieren met haar groep vieren. Wij wensen haar een goed verlof toe en hopen 

op een wolk van een zoon of dochter.

Juf Thessa zal de groep hierna volledig voor haar rekening nemen.

24 februari 2017

Colofon

CNS De Bron

Postbus 195, 8070 AD Nunspeet

www.debron-nunspeet.nl

Hoofdgebouw: 

Julianastraat 25, (0341) 25 47 69 

debron.nunspeet@xs4all.nl 

Dependance: 

Mr. Drostweg 6, (0341) 25 34 86 

debrondep.nunspeet@xs4all.nl

Ma. 27 feb t/m ma. 6 mrt

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 3 maart

Zaalvoetbaltoernooi gr. 8

 Maandag 6 maart

 Studiedag

 leerlingen vrij!

14 maart en 17 maart

Open ochtend onderbouw

21 maart en 24 maart

Open ochtend bovenbouw

AGENDA17
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Meester Keizer is helaas nog niet voldoende hersteld om groep 7 weer onder zijn hoede te nemen. Hij geeft aan niets liever te 

willen dan weer les te geven, maar dat de omstandigheden dat nu nog niet toe laten. Hij loopt regelmatig de school binnen om 

contact met collega’s en kinderen te houden. Wij begrijpen dat het voor de groep lastig is hun meester te moeten missen en wij 

doen er alles aan om na de vakantie weer een goede oplossing te hebben. Zoals het er nu naar uitziet, hebben wij vervanging 

gevonden in meester Willem Bliek. Meester Willem kan voor de tijd dat meester Keizer afwezig is, invallen. Hij zal maandag t/m 

woensdag voor de groep staan. Mocht juf Anniek een andere baan krijgen, dan zal hij ook de donderdag en vrijdag voor zijn rekening 

nemen. Afgelopen donderdag heeft hij al kennis gemaakt met de kinderen in de klas. 

Nieuwe aanmeldingen

Op 30 januari was er weer de open ochtend en inschrijfavond voor nieuwe leerlingen. Deze dag en avond zijn goed bezocht. Tot nu 

toe zijn er 33 nieuwe kinderen aangemeld.

Studiedag17

Maandag 6 maart heeft het team weer een studiedag. Tijdens deze dag gaan wij verder met de module gedrag. Verder zullen wij 

aandacht besteden aan het circuitonderwijs, ons pestprotocol, kind gesprekken. Verder hebben wij een deskundige van de 

Kanjertraining uitgenodigd die ons gaat voorlichten over hun volgsysteem op sociaal emotioneel gebied. 

Voorlezen door groep 8

In januari stond het voorleesontbijt op de jaarkalender voor groep 1 tot en met 4, maar helaas is dit er niet van gekomen door de 

verschillende activiteiten. Om toch aandacht te schenken aan het voorlezen, willen we dit graag na de vakantie in een andere vorm 

uitvoeren. Op dinsdagmiddag 7 maart is het de bedoeling dat de kinderen van groep 8 komen voorlezen aan de kinderen van 

groep 1 tot en met 4. We gaan er een gezellig voorleesmoment van maken. 

Welkom

Deze week is Levi begonnen in groep 1c. Na de vakantie zal Rowan groep 7 komen versterken, hij verhuist van Hulshorst naar 

Nunspeet. Rowan heeft al kennisgemaakt en kent een aantal van zijn nieuwe klasgenoten al van de voetbal. In groep 4b zal Ravi na 

de vakantie starten. Hij maakt de overstap naar onze school en heeft voor de vakantie al een dag meegedraaid met de groep. 

Wij wensen beide nieuwe Bron leerlingen een goede tijd toe.
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Open ochtenden17

Op dinsdag 14 en vrijdag 17 maart zijn er weer open ochtenden op de onderbouw. Een week later, op dinsdag 21 en vrijdag 24 

maart zijn deze op de bovenbouw. U bent van harte welkom om een circuitronde bij te wonen en zo te zien hoe uw zoon of dochter 

les krijgt.

- Er zijn maximaal 10 ouders per ronde welkom. U kunt zich inschrijven.

- Inschrijving hoofdgebouw: d.m.v. een A-4tje op de deur van het lokaal.

- Inschrijving dependance: d.m.v. briefje/opgavestrook (krijgen kinderen 14 maart mee)

- Op alle ochtenden zijn er twee ronden van een half uur.

-  De wisseling vindt plaats halverwege de circuitronde. Hier is bewust voor gekozen, omdat dit de meeste rust geeft in de groep 

en omdat u dan een ronde wisseling van het circuit kunt zien.

Het spreekt voor zich dat er tijdens het bezoek in de klas, geen onderlinge gesprekken met elkaar of uw kind kunnen zijn, ook het 

stellen van vragen aan de leerkracht gaat op dat moment niet lukken.

Na het bezoek in de groep, bent u van harte welkom om, met een kop koffie of thee, na te praten in de hal.

Mocht u als ouders op de genoemde data niet kunnen, dan mag er ook één opa of oma deelnemen.

 

GEVONDEN VOORWERPEN; NA DE WINTER…!
Op de beide locaties zijn nog al wat jassen, dassen, handschoenen etc. blijven liggen. Nu het weer warmer begint te worden, mis je 

deze kledingstukken niet zo gauw, maar ga je ze pas missen als het weer kouder gaat worden ( volgend winterseizoen?) Kijk even op 

de beide locaties of er soms iets bij is van uw kind. Als het er over een paar weken nog ligt, brengen we het naar het Leger des Heils.
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Vanuit de Koningsdag commissie

Wij zijn met de commissie sinds januari al vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor Koningsdag. Het lijkt nog ver weg, 

maar donderdag 27 april is het alweer zover. Wij mogen namens de Bron weer deelnemen aan de optocht van versierde wagens. 

Dit jaar is gekozen voor het thema sport. Een (leef)tijdloos thema, waarin iedereen zich kan herkennen en iedereen wel iets mee 

heeft. Zwemles, dansles, voetbal. Wintersport, skieën en schaatsen. Amateurwedstrijden, bekers, medailles en Olympische spelen. 

Het hoort er allemaal bij. 

Om goed voorbereid te zijn, willen wij graag op tijd inventariseren hoeveel kinderen er mee gaan op de versierde wagens. Denkt u 

aan het inleveren van de opgavebriefjes? Dat kan bij de juf van uw kind(eren) of bij één van de commissieleden. 

Voor het versieren van de wagens zijn wij op zoek naar (oude) sportartikelen. Denkt u hierbij aan sportkleding, sportschoenen, 

(voet)ballen, (tennis)rackets, hockeysticks en wintersportartikelen. Uiteraard zullen wij zorgvuldig met de materialen omgaan. 

Mocht u iets kunnen en willen uitlenen, dan kunt u de materialen (graag voorzien van naam) inleveren bij één van de commissieleden. 

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken bij de voorbereidingen. Er zijn vooralsnog drie ochtenden ingepland: woensdag 8, vrijdag 10 

en woensdag 15 maart. Vindt u het leuk om te helpen dan bent u van harte welkom vanaf 8.30 uur in de aula. Nog niet schoolgaande 

kinderen mogen hierbij ook aanwezig zijn. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij één van de commissieleden (Jolanda Hoek, Demelza Thissen, Miranda Honing, Marieke 

Vlijm, Gerlinde van de Kolk) of Lian Lobbezoo terecht. 

Inloopspreekuur Motoriek 

Mogelijke vragen:  

 Hoe komt het dat mijn kind zo vaak valt? 

 Waarom schrijft mijn kind onleesbaar? 

 Waarom heeft mijn zoon/dochter geen plezier in bewegen? 

 Waarom lukt het mijn kind niet om stil te zitten? 

 Hoe komt het dat het zwemmen/fietsen niet wil lukken? 

 Waarom stoot mijn kind zich vaak? 

 

Voor wie: Ouders die vragen hebben over de motoriek van hun kind 

Voor meer informatie kijk op onze site: www.dynamiek-oefentherapie.nl 

Wanneer : Elke eerste woensdag van de maand  

Tijd : 14:00-15:00 

Waar : Zorgplein De Enk, Stationslaan 18e, 8071 CH Nunspeet.  

   Achter de deur met de oranje stip.  

Wanneer de tijd niet uitkomt, kan er vrijblijvend een afspraak worden gemaakt.  

Tel. 0341-256132 of per mail: margreet@dynamiek-oefentherapie.nl.  
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Van de verkeersouders: STREETWISE!
Op donderdag 9 maart a.s. is het weer zover! Dan mogen alle groepen weer aan de slag met de verkeerssituaties die door de ANWB 

worden begeleid. Alle kinderen van groot tot klein mogen dan zelf ervaren hoe het is om deel te nemen aan het verkeer. Sommige 

groepen zullen die dag iets eerder op school moeten komen of iets later terug zijn op school. Deze groepen zullen na de vakantie 

een brief mee krijgen met nadere informatie daarover. Na de vakantie zullen alle kinderen ook een folder mee krijgen waarin het 

één en ander over Streetwise wordt uitgelegd. De verkeersouders zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen op een mooie 

en nuttige dag!

 

ZAALVOETBALTOERNOOI

Vrijdag 3 maart in de vakantie is er in de Brake het zaalvoetbaltoernooi, waar groep 8-ers aan mee doen. 

Hartelijk welkom om ze te komen aanmoedigen. Fijn dat er trainers aanwezig kunnen zijn en de ouderraad, 

die de sportkleren uit het stof heeft gehaald etc. Bedankt.

 

 

DRINGENDE OPROEP !
Beste Ouders,

Afgelopen week kon uw kind zich opgeven voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit is weer massaal gedaan. Wij proberen zoveel mogelijk 

kinderen aan het toernooi mee te laten doen. Hiervoor zijn we echter niet alleen afhankelijk van de grootte van de teams en het 

aantal teams dat van de voetbalvereniging mee mag doen, maar ook van uw hulp.

Tot op heden heeft zich slechts een paar ouders aangemeld als coach. Zonder coach kunnen wij geen teams aanmelden. Het zou 

toch jammer zijn als er kinderen teleurgesteld moeten worden wegens gebrek aan begeleiding.

 

Wat zoeken wij:

Enthousiaste ouders die een team willen coachen van:

-  Jongens 7/8 (hiervoor hebben wij nog geen enkele aanmelding. 

 Er zijn minimaal 2 coaches per team nodig i.v.m. vlaggen tijdens de wedstrijd)

-  Meisjes 7/8

-  Jongens 5/6

Voor de meisjes 5/6 hebben wij genoeg aanmeldingen

 

Wat verwachten wij:

Aanwezigheid tijdens het schoolvoetbaltoernooi op 12 april a.s. De 1e poulewedstrijden starten om 12.30 uur en om 18.15 uur is het 

toernooi afgelopen. Het zou leuk zijn als er voor het toernooi nog een of meerdere keren met het team getraind kan worden. Dag en 

tijdstip hiervoor kan door de trainer zelf bepaald worden. Uiteraard zult u als coach worden ingedeeld bij het team van uw zoon/dochter.

Alleen samen met uw hulp kunnen wij er een leuke middag voor de kinderen van maken!

De ouders welke zich reeds hebben opgegeven als coach ontvangen van ons nader bericht zodra de definitieve teamindelingen 

bekend zijn. Dit zal naar verwachting in de 2e helft van maart zijn.

Mocht u zich willen aanmelden als coach kunt u dit mailen aan: mvierhout4@gmail.com, of via een briefje (met vermelding van 

team en mailadres) aan de leerkracht

Met sportieve groet,

Lia Fraanje en Margret Vierhout, Sportcommissie ouderraad


