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Studiedag team 20 september
AGENDA
Woensdag 20 september zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.
Maar... wat gebeurt er eigenlijk op zo’n studiedag? Waar houdt het team zich mee bezig?

maandag 4 september
Luizencontrole onderbouw

dinsdag 5 september
informatieavond hoofdgebouw

19.30 uur inloop
19.45 uur begin

Tijdens studiedagen ondernemen we als team activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs en/
of de school te ontwikkelen. Dat kan van alles zijn. U kunt denken aan:
- de evaluatie van lopende ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het werken met het circuitmodel;
- het bespreken en analyseren van de onderwijsopbrengsten;
- scholing in nieuwe onderwijstechnieken;
- ‘visie vorming’ of het kiezen van een nieuwe onderwijsmethode;
- het maken van organisatorische en onderwijskundige afspraken.

woensdag 6 september
gebedsgroep

donderdag 7 september
informatieavond dependance

19.30 uur inloop
19.45 uur begin
maandag 11 september

Goed beschouwd zijn al deze activiteiten gericht op het leren van en met elkaar waarbij het
hoogste doel is dat de kinderen er uiteindelijk beter van worden. Bovendien is een studiedag
ook goed voor de teambuilding. Door samen te praten over het onderwijs en hoe we dit kunnen
verbeteren groeien we ook als team. In een tijd waarin leerlingen steeds meer verschillen in
‘kennis en kunnen’ proberen we - zo goed als mogelijk - passend onderwijs en maatwerk voor elk
kind te leveren. Daarbij hebben we elkaar als schoolteam hard nodig. We beseffen dat nog niet
genoeg is. Daarover gaat het onderstaande gedicht.

inloopspreekuur JGZ (jeugdgezondheidszorg)

Het schoolteam

8.45 uur - 9.45 uur

Wij noemen ons zo graag een team

woensdag 20 september
studiedag

een groep met slechts èèn doel.
Maar zijn we dat? Is dat wel waar?

alle leerlingen vrij

Als je begrijpt wat ik bedoel?

dinsdag 26 september

Een team heeft slechts èèn doel voor ogen

Culturele manifestatie Veluvine

waar iedereen achter gaat staan
Het is geen kwestie van gedogen
maar er samen vol voor gaan.
Vertrouwend in elkaars talenten
vertrouwend dat het lukken zal
luist’rend naar de argumenten

Colofon
CNS De Bron
Postbus 195, 8070 AD Nunspeet
www.debron-nunspeet.nl

met elkaar, maar bovenal

Hoofdgebouw:
Julianastraat 25, (0341) 25 47 69
debron@cnsnunspeet.nl

U in ons team

Dependance:
Mr. Drostweg 6, (0341) 25 34 86

bronnieuws 2 • jaargang 23

Met u, o Heer
dat maakt ons sterk
zodat we later kunnen zeggen
Wat we deden was ook Uw werk.

Bron: ‘In verwondering verder gaan’ (Chris Lindhout)
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Verschijningdata Bronnieuws 2017/2018
In de startperiode van dit schooljaar kwam het Bronnieuws wekelijks uit. De rest van het schooljaar zal het Bronnieuws om de drie
weken uitkomen. In de jaarkalender staat vermeld op welke dagen dit zal zijn. Het volgende Bronnieuws komt uit op 22 september.
De nieuwsbrieven zijn ook via de schoolwebsite te raadplegen.

17

Herinnering informatieavonden

Dinsdag 5 (onderbouw) en donderdag 7 september (bovenbouw)
zijn de informatieavonden voor ouders/verzorgers.
Programma:
Inloop met koffie:
Opening:
Einde avond:

19.30 uur
19.45 uur
rond 20.45 uur

U bent van harte welkom. We hopen alle ouder(s)/verzorger(s) te mogen begroeten!

?

Luizencontrole BB

Afgelopen maandag was de luizen controle op de dependance. Er is geen hoofdluis geconstateerd. Volgende week maandag
wordt er op het hoofdgebouw gecontroleerd. Wilt u op deze dag het haar van meisjes in een eenvoudige staart doen en bij
jongens geen gel in het haar.

Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur
In het onderstaande overzicht is zichtbaar op welke dagen en locaties ik in de komende periode werkzaam ben.
In het ‘Bronnieuws’ 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 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
Maandag 18 t/m 22 september
maandag 18 sept.
hoofdgebouw
dinsdag 19 sept.
dependance
woensdag 20 sept. hoofdgebouw
vrijdag 22 sept.
dependance

bronnieuws 2 • jaargang 23
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Informatie en folders
Regelmatig krijgen wij als school informatiebrieven of folders over bijeenkomsten, kindermiddagen, sport en spelactiviteiten,
inloopspreekuren enz. Op beide locaties hebben wij hiervoor een aparte plek ingericht waar u deze informatie kan bekijken en
meenemen. Op de onderbouw ligt het bij de deur van de hoofdingang en op de bovenbouw in de hal. Loop gerust binnen en pak
mee wat u interessant vindt.
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Cultuurkust

Een eerste kennismaking met de kunstdisciplines! Dinsdag 26 september is er weer de Culturele manifestatie.
Voor groepen 1 t/m 4 een leuke voorstelling. Groepen 5 t/m 8 doen mee aan een workshop-carrousel en krijgen les in drama,
muziek, dans, beeldend, literair, erfgoed of audiovisueel. Locatie: Veluvine Nunspeet.
Op dit moment hebben we nog niet meer informatie. Wij houden u, via de nieuwsbrief op de hoogte.
Wanneer wij bij activiteiten ouders nodig hebben, zullen wij dit via de deur (bij kleuters) of via de nieuwsbrief of een apart briefje
aan u vragen.
NB: Dit is een onderdeel van het Kunstmenu. Aan het Kunstmenu doen alle basisscholen uit de regio mee.
Voor elke groep wordt een voorstelling, workshop of excursie georganiseerd. Altijd in combinatie met een lesbrief zodat de
leerlingen goed voorbereid zijn.
Elk jaar wordt gekozen voor een andere discipline; zodat een kind in de 8 jaar op school in contact komt met meerdere
kunstvormen.
Locatie: op school, of in een theater/museum in de buurt.

bronnieuws 2 • jaargang 23
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De zomervakantie is
weer voorbij, dus we gaan
weer lekker sporten tijdens
de naschoolse sportactiviteiten!
Wat?
je
Meld via:
n
a
snel a unspeet
n
.
w
w
w
egt.nl
bewe

Naschoolse beweegactiviteiten; we doen iedere keer een
andere sportieve activiteit en we beginnen en eindigen
met een leuk spel. Soms is er een thema en soms is er een
sportvereniging, die activiteiten aanbiedt.
Kijk op www.nunspeetbeweegt.nl en facebook voor de
laatste informatie.

Waar/Wanneer? Op dinsdag 19-9, 26-9 en 3-10 (De Brake) en
donderdag 21-9, 28-9 en 5-10 (De Feithenhof )
van 16.30 tot 17.30 uur
Voor wie?
Basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8
Als afsluiting is er een

SUperSpOrtSPEKTAKEL
op woensdag 11 oktober van 14.00 -15.30 uur
in sporthal De Feithenhof.
SPORTKALENDER Team Nunspeet Beweegt!
9 september t/m 6 oktober

Kies je sport

19 september t/m 5 oktober

Naschoolse activiteiten

woensdag 11 oktober

Supersportspektakel

september/oktober

JoGG-campagne Snoep Groente

HERFSTVAKANTIE (14 t/m 22 oktober)
Vanaf zaterdag 2 september kun je het aanbod en de
inschrijving van KIES JE SPORT op onze website vinden.
www.nunspeetbeweegt.nl
Volg ons op facebook en twitter voor de
laatste informatie!
Met sportieve groet, Team Nunspeet Beweegt!
bronnieuws 2 • jaargang 23
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JoGG CAMPAGNE
‘Snoep Groente’
In september/oktober houden we weer een ‘Snoep Groente’ campagne in
Nunspeet. Deze campagne is bedoeld om kinderen en hun ouders te stimuleren
meer groente te eten. Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt, dat kinderen en
jongeren (te) weinig groente eten. Middels lespakketten voor de basisscholen,
excursies bij groenteteeltbedrijven, spaaracties bij supermarkten
en andere leuke en informatieve acties dragen wij bij
aan het stimuleren van groente eten. Volgens de schijf
van vijf van het voedingscentrum ligt het advies op
200-250 gram groente per persoon per dag.

Stichting JEUGDSPORTFONDS en
JEUGDCULTUURFONDS Nederland
Naast het Jeugdsportfonds is er nu ook het
JEUGDCULTUURFONDS. Op donderdag 8 juni is
er een overeenkomst getekend, die de gemeente
Nunspeet de komende 4 jaar met het Jeugdcultuurfonds verbindt. Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren
van 4 tot en met 17 jaar die graag willen dansen, muziek maken, toneel
willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten.
Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug.
Neem voor vragen en/of aanmeldingen betreffende JSF/JCF, even
contact op met een van onze intermediairs;
CJG - Frank van der Voort: coordinator@cjgnunspeet.nl
Team Nunspeet Beweegt! - Stephanie Pol: spol@arendnunspeet.nl

bronnieuws 2 • jaargang 23
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