26 januari 2018

AGENDA
29 januari
Inschrijfavond kleuters
en kennismaking met
directie en leden van het
team (19.00 uur)
Open Dag
beide locaties
09.00 – 12.00 uur
en/of 19.00 -20.00 uur
7 februari
Studiedag team
leerlingen vrij
14 februari
- Gebedsgroep
(dit was 7 febr. maar
dan is de studiedag )

- Bijeenkomst
klankbordgroep
19.00 – 20.00 uur
(hoofdgebouw)
- MR bijeenkomst
19.30 uur
16 februari
Bronnieuws komt uit
20 februari
Spreekuur BB

Van harte welkom & de Open dag / inschrijfavond 29 januari
U kent hopelijk het prettige gevoel van ergens ‘welkom’ te zijn. Als je je welkom
ontvangen voelt, in het hotel of op de camping tijdens je vakantie, dan is dat fijn.
Als je je gasten, buren of vrienden hartelijk welkom heet als ze bij je thuis komen, is dat
een goede start. Je ‘ergens welkom voelen,’ heeft te maken met de waardering die je
voelt en de moeite die een ander neemt om het jou naar het zin te maken of te zorgen
dat je je op je gemak voelt. Natuurlijk hopen we als school dat de kinderen zich
welkom voelen in de klas en dat als ouder u zich welkom voelt op de school en bij de
leerkracht.
Niet voor niets willen we een school zijn ‘waar elk kind zich thuis voelt.’ We weten dat
het niet altijd gemakkelijk is om dat voor elkaar te krijgen. Het is hard werken en
afhankelijk van een gezamenlijke inspanning van ouders, leerkrachten en kinderen
onderling. Het begint in ieder geval met vriendelijkheid en ‘open staan’ voor de ander.
Met ‘je thuis voelen,’ wordt vaak verwezen naar het veilige gevoel, de rust en het idee
dat je mag zijn wie je bent. Om tot leren en tot ontwikkeling te komen is dat erg
belangrijk. Het ‘welkom zijn’ sluit ook aan bij onze christelijke identiteit. We zijn (jong
en oud) welkom bij God en geloven dat Hij uw en ‘onze’ kinderen waardevol en uniek
vindt. Vanuit die gedachte wil elke leerkracht werken en bouwen aan de ontwikkeling
van het kind en zo veel mogelijk maatwerk leveren.
29 januari is er weer een open dag en inschrijfavond (Julianastraat 25) waar we graag
(belangstellende) ouders van harte welkom heten om op onze school een kijkje te
nemen. Van 09.00 tot 12.00 uur kan dat op beide locaties en ook om van 19.00 –
20.00 uur is de school (het hoofdgebouw) open. Voelt u zich vrij om andere ouders /
jonge gezinnen in uw omgeving op onze school te wijzen. Dat kunnen (toekomstige)
gezinnen uit de wijk Molenbeek zijn of misschien wel uw buren/bekenden. We stellen
de school en onze werkwijze graag aan hen voor.

Wij zeggen:

“Van harte welkom!”

22 februari
Spreekuur OB
23 februari
continue rooster BB
(lln. 14.00 vrij)
1e rapport mee (gr. 3-8)
observatiekaart (gr. 1-2)
26 febr. t/m 2 maart
voorjaarsvakantie
5 maart
Luizencontrole BB
Bronnieuws 08, jaargang 23

Let op: de locatie aan de Meester Drostweg (groep 5 t/m 8) is ’s avonds gesloten.
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Welkom
Na de kerstvakantie hebben wij weer een vijftal kleuters mogen verwelkomen. Elin, Tess, Liz, Zoë en Lise. Ze hebben
hun plekje al echt gevonden. Ook mochten wij Savannah (groep 7b) en Shelayna (groep 5a) onverwachts welkom
heten. Beide zussen wonen tijdelijk bij de fam. Foppen. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons
op De Bron hebben.
Studiedag team 7 febr.
Zoals u weet heeft het team woensdag 7 februari haar derde studiedag.
De leerlingen zijn dan vrij.
Beterschap!
Op veel scholen – ook op De Bron - heerst een ware griepgolf. Veel kinderen zijn ziek (geweest).
Natuurlijk hopen we dat iedereen snel weer opknapt. Ziek zijn is niet leuk.
Daarom….heel veel beterschap!

OuderTevredenheidsPeiling en uitnodiging voor het ouderpanel dinsdag 13 maart.
In de nieuwsbrief van 22 december gaven we aan dat nu na de kerstvakantie een inzichtelijk samenvatting zou
ontvangen van de uitkomst van de oudertevredenheidspeiling. U mag deze samenvatting verwachten als bijlage bij de
nieuwsbrief van 16 februari. Tijdens het ouderpanel van 13 maart – dat onder andere gaat over het thema (moderne)
‘oudercommunicatie’ komen ook verbeterpunten uit het OTP aan de orde. Samen met u zoeken we naar verdieping en
horen we heel graag uw mening.

Week van het gebed 22-1 t/m 26-1
Afgelopen week hebben wij als school weer aandacht besteed aan de week van het gebed. Het thema was “Recht door
zee” en stond in het teken van vrijheid van slavernij. Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg,
en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. Op de bovenbouw is er aan de hand tienergebedsboekjes (groep 8) en
gebedsboekjes aandacht besteed aan dit thema. Alle kinderen van school hadden een brief ontvangen waarin
gevraagd werd of zij een gedichtje, gebedje of Bijbeltekst wilden opschrijven. Op de onderbouw kon ook een tekening
worden ingeleverd. Veel kinderen hebben gehoor gegeven aan deze oproep en ontroerende teksten en gebeden zijn
gedeeld. Zie ook de foto’s op de website.
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Uitnodiging ouderpanel ‘oudercommunicatie’ (& uitslag OTP) op 13 maart.
U bent van harte welkom op dit ouderpanel waarbij we samen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die u
en ons bezighouden.
Soort ouderpanel: meningsvormend
Datum: dinsdag 13 maart
Locatie: dependance (meester Drostweg)
Aanvang: 19.30 uur (19.15 uur inloop met koffie/thee)

Programma
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Welkom & Opening;
Inleiding op het thema ‘(moderne) oudercommunicatie’;
Gesprekken ik kleine groepjes aan de hand van stellingen en open vragen;
Presentatie in de grote groep;
samenvatting en vaststellen (verbeter) & aandachtspunten;
Maken vervolgafspraken.

Komt u ook? Uw komst en mening worden gewaardeerd!

Opgeven kan door een mail te sturen naar: martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
Wilt u in de onderwerp regel de volgende tekst zetten: ‘opgave ouderpanel 13 maart.’ Van harte welkom!

Foto’s Spettergroep (BB)
We zijn bezig met het thema ‘constructie en stevigheid.’ Er is gewerkt aan een spaghetti-toren en momenteel werken
de kinderen aan een spaghetti-brug. Aan het einde van de les worden de bruggen gewogen en daarna kijken we
hoeveel gewicht de bruggen kunnen dragen. Welk groepje maakt de sterkste brug? Hieronder ziet u een paar foto’s.
Op de website vindt u meer foto’s.

Instructiefilm kijken met de hele groep
(Hoe ontwerp je een stevige brug?)
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De kinderen werken aan de basis(delen) van de brug.

Er wordt hard gewerkt!
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Wiskunde wedstrijd

De Bron doet dit jaar mee aan de wereldwijde wiskunde wedstrijd. Dit is een wedstrijd waaraan wereldwijd maar liefst
6,5 miljoen deelnemers uit 60 landen meedoen. De Nederlandse variant wordt georganiseerd vanuit de Radboud
Universiteit Nijmegen. Iedere deelnemer krijgt een certificaat op naam, het aandenken en een special (boekje). Er zijn
ook leuke prijsjes te verdelen. Voor de allerbeste deelnemers zijn er grotere prijzen te winnen (bijv. e-reader,
fotocamera, rekenmachine, bluetoothspeaker, toegangskaart Nemo, spellen e.d.). De wedstrijd wordt gehouden op 15
maart en is bedoeld voor (gemotiveerde) kinderen van groep 3 t/m groep 8. Meedoen kan alleen of als duo. De
kangoeroe opgaven zijn leuke, kleine reken en wiskunde puzzels. Ze hebben iets verrassends en gaan over getallen,
figuren en logisch denken. Ze zijn leerzaam en uitdagend.
Enkele voorbeelden van opgaven:

voor groep 3/4 (Wizfun)

voor groep 5/6 (Wizkid)

voor groep 7/8 (Wizsmart)

Let op! Er zijn kosten (voor ouders) aan de wedstrijd verbonden. Deze zijn: € 3,- (individueel) en € 5,- (duo)
Opgeven (informatie voor ouders)
Zit jij in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 en wil jij de uitdaging aangaan en meedoen?
Opgeven kan bij meester Martijn voor 16 febr. 2018. Graag ontvangt hij dan een envelop met daarin 3,- (individueel)
of 5,- (duo) en op de envelop de volledige naam of namen van de deelnemer + de groep(en) waarin de deelnemer(s)
zit(ten). Wij zorgen dan voor de aanmelding en de verdere organisatie. We regelen dat de deelnemende kinderen in
een aparte ruimte onder toezicht van een leerkracht (die niet mag helpen) ongestoord kunnen deelnemen aan de
wedstrijd.
Op http://www.w4kangoeroe.nl/digitaal/standaard.php kun je (vast) oefenen!

Zit je in groep 3/4 ? Kies dan voor Wizfun!
Zit je in groep 5/6 ? Kies dan voor Wizkid !
Zit je in groep 7/8 ? Kies dan voor Wizsmart !
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Groep 3 ging naar de bibliotheek (zie ook foto’s website)
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Lezen is heel belangrijk. Daarom gingen de groepen 3 naar de bibliotheek.
Ze leerden veel over boeken, lazen boeken en deden een speurtocht. Hieronder enkele foto’s.

De kinderen krijgen uitleg over boeken

De speurtocht is leuk!

Zelf een (prenten) boek lezen.

Leerling panel 26 januari.
Vandaag werd het eerste leerling panel gehouden. Het thema was ‘overblijven’ en ‘spelen op het plein. ’ De kinderen
hadden dit samen met de meester of juf goed voorbereid. Namens de hele groep gaven in totaal 12 kinderen hun
mening over het overblijven en het spelen op het plein. Het was een waardevol en prettig gesprek. Het levert de
school bruikbare informatie op! De kinderen zelf hebben het heel goed gedaan en lieten elkaar bijvoorbeeld goed
uitspreken. Een stukje ‘burgerschapsvorming’ dus waarbij ze hebben geoefend in de ontwikkeling van vaardigheden
die (later en nu) van belang zijn. Zoals afgesproken moet meester Martijn hiervan een heus verslag maken dat de
kinderen moeten goedkeuren voordat het op de schoolwebsite komt. Wordt vervolgd!

Kunstlessen op De Bron
Vorige week zijn de kunstlessen op ‘De Bron’ weer gestart. Misschien heeft u het wel van uw kind gehoord (de
leerlingen van groep 5 en 6 starten a.s. maandag). Op ´De Bron´ hebben we ervoor gekozen om in plaats van alleen
muziekles een breed aanbod van disciplines van kunstlessen aan de leerlingen aan te bieden. In de periode na de
herfstvakantie hebben de leerlingen vijf weken een vakdocent gehad. De kleuters kregen muziek, de groepen 3 en 4
dans en de groepen 5,6,7 en 8 song writing. De leerlingen waren heel enthousiast hierover. Na de kerstvakantie is er
een nieuw aanbod voor de leerlingen van tien weken. De kleuters zijn gestart met dans o.l.v. juf Natalia Rojkova. Groep
3 en 4 krijgen muziek van juf Tanja Lagerstrom en de groepen 5 en 6 krijgen zang van juf Rose Spearman. Meester
Leander Zimmerman geeft drama aan groep 7 en 8. Deze lessen zijn op de maandagen de komende periode. We
hopen dat de leerlingen zo kennis maken met verschillende uitingen van kunst. Voor ons, als team, zijn deze lessen dit
jaar een pilot om te kijken hoe we de kunstlessen op onze school het best gestalte kunnen geven.

Kindpakket (bijdrage sociaal culturele activiteiten) gemeente Nunspeet
Naar de bibliotheek, lekker voetballen, internetten voor een spreekbeurt, muziek maken of danspasjes leren?
Dat is niet voor elk kind de normaalste zaak van de wereld. De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat alle
kinderen mee kunnen doen. Ook kinderen uit gezinnen die weinig geld beschikbaar hebben voor deze activiteiten.
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De gemeente Nunspeet biedt mogelijkheden om hen tóch te laten deelnemen. Ouders kunnen jaarlijks een bedrag
van € 300,- per kind vergoed krijgen. Ook zijn er mogelijkheden voor de ouders zélf.
Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.nunspeet.nl of via het KCC van de gemeente via tel. (0341) 25
99 11.

Nieuwsbrief en emailberichten na de voorjaarsvakantie via Parnassys (ons leerlingvolgsysteem)
Tot op heden wordt het Bronnieuws verstuurd vanuit outlook, waarbij we handmatig de emailadressen van nieuwe
ouders/verzorgers toevoegen of verwijderen nadat het (jongste) kind de school heeft verlaten.
Na de voorjaarsvakantie gaan we voor verzending van de nieuwsbrief (maar ook voor andere berichten) gebruik
maken van de mailfunctie van Parnassys. Dit verkleint de kans op fouten (aangezien de emailadressen van de
ouders/verzorgers in dit systeem gekoppeld zijn aan de kinderen). Het geeft de school en leerkrachten bovendien de
mogelijkheid om eenvoudiger naar specifieke groepen en/of een kleiner groepje ouders berichten te sturen.

Spreekuren onderbouw (22 febr.) en bovenbouw (20 febr.)
Op 20 en 22 februari zijn de spreekavonden waarbij u samen met de leerkracht spreekt over de ontwikkeling van uw
kind. U wordt hiervoor uitgenodigd. Vanwege het feit dat sommige groepen groot zijn, kan het zijn dat sommige
leerkrachten een aantal gesprekken op andere momenten plannen.

ICT-investeringen
Als school willen we ons onderwijs voortdurend verbeteren. We proberen daarbij tegemoet te komen aan elk kind en
tegelijkertijd volgen we de technische ontwikkelingen. Zoals u ongetwijfeld weet, speelt educatieve software daarbij
een grote rol. Waar voorheen deze software op de computer zelf werd geïnstalleerd gaat het tegenwoordig vooral
om online applicaties. Dit betekent dat de toegang tot deze software (beveiligd en kindvriendelijk) via het internet
verloopt. De leerkrachten hebben aangegeven dat het wenselijk is dat er meer computers (devices) komen die flexibel
en in sommige gevallen voor de hele groep tegelijk kunnen worden ingezet. We wilden stevige, handzame computers
die bijvoorbeeld ook op de tafel van de leerling kunnen staan en kunnen worden ingezet voor extra werk, ondersteuning van leerlingen en bijvoorbeeld het onderwijs binnen ons circuitmodel en de Spettergroep. We hebben
gekozen voor Chromebooks die worden opgenomen in ons computernetwerk. We hebben voor nu 32 Chromebooks
aangeschaft die vooreerst vooral in de bovenbouw worden ingezet. Een Chromebook is een kleine maar zeer snelle
laptop die rond de 10 uur zonder netsnoer kan draaien. We hebben daarvoor een speciale opbergkar aangeschaft
waarin de Chromebooks worden opgeladen. We hebben gekozen voor Chromebooks met een touchscreen. Dit
aangezien steeds hier steeds meer leerlingsoftware voor ontwikkeld wordt.
We hopen de Chromebooks (die afgelopen maandag besteld zijn) snel
in gebruik te kunnen nemen. We maken hier een groepsrooster voor.
Vanzelfsprekend gaan we de komende periode ervaringen opdoen en
evalueren we als team hoe we de Chromebooks het beste en in het
onderwijskundige voordeel van de leerlingen kunnen inzetten! We
verwachten in elk geval dat de leerlingen er blij mee zijn en fijn mee
kunnen werken!
Wordt vervolgd!
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Professionele Wifi-voorziening
Om te kunnen werken met Chromebooks moet er uiteraard een goede professionele wifivoorziening zijn. We willen immers dat veel Chromebooks tegelijkertijd een betrouwbare
en snelle verbinding kunnen maken. Daarom is er op beide locaties wifi aangelegd via
zogenaamde accespoints (draadloos toegangspunt). Deze accespoint zijn gemonteerd
aan het plafond op verschillende ruimten in onze locaties. Dat weet u wat u ziet mocht
u het zich afvragen.

een accespoint

Nieuwe computers voor de leerkrachten
Voor een leerkracht is de computer op de werkplek (lokaal) een apparaat dat steeds belangrijker wordt voor het
dagelijkse werk. Het digitale schoolbord is aangesloten op de computer en bovendien vindt veel van het dagelijkse
werk (registratie, (les)voorbereiding, communicatie) vindt plaats op de computer. Veel leerkrachten gaven aan dat hun
computer (steeds) trager werd. Een trage computer kost tijd en dat is juist waar leerkrachten gebrek aan hebben. Er is
daarom voor elk leerkrachtlokaal (en voor de werkplekken van de intern begeleiders, onderwijs assistenten en
directeur) een nieuwe snelle computer met grote monitor besteld.

Voorleesontbijt op woensdag 24 januari
Afgelopen woensdag was het voorleesontbijt voor de groepen 1 tot en met 4. We zijn de ochtend
gestart met een lekker ontbijt in de groepen en vervolgens werd er voorgelezen door vaders en
moeders. Door de hele school heen zaten groepjes kinderen verspreid en zij genoten van het
voorlezen. Ieder jaar worden er op onze school nieuwe (voor)leesboeken aangeschaft en het was
fijn dat we daar nu meteen gebruik van konden maken. Alle ouders die hebben voorgelezen:
nogmaals heel hartelijk bedankt. Mede dankzij uw hulp is het ook dit jaar weer een groot succes
geworden!

Vandalisme, fietsen achtergebleven op schoolplein & overlast na schooltijd
Vandalisme
In de afgelopen maanden heeft de school helaas enkele keren te maken gekregen met vandalisme. In oktober 2017 en
januari 2018 werd het gebouw aan de Meester Drostweg beklad en voorzien van graffiti en ongewenste teksten en
tekenen. Heel vervelend. Er is contact met de politie geweest. De daders zijn nog niet gevonden.
Fietsen die achterblijven op het schoolplein
Voor de kerstvakantie werd op het plein van de onderbouw een fiets van een leerling vernield en in een boom
gehangen. De fiets was ’s nachts blijven staan op het (weliswaar afgesloten) schoolplein. Daarom het volgende: mocht
het om wat voor reden dan ook nodig zijn dat de fiets van uw kind blijft staan op school, laat ons dit dan weten.
Zo vaak kom dit niet voor en wij kunnen de fiets dan even binnen zetten. Dat kan vernieling voorkomen.
Na schooltijd spelen op het schoolplein (dependance)
Het voetbalveldje op het plein van dependance heeft een grote aantrekkingskracht op eigen leerlingen en andere
kinderen. Er wordt (ondanks dat dit feitelijk na schooltijd verboden terrein is) vaak nog gevoetbald. De kinderen
komen dan door een opening aan zijkant van de school. Goed beschouwd is dit niet heel erg. Kinderen voetballen
graag, gezonde buitenlucht is goed en doorgaans gaan de kinderen voor zes uur naar huis om te eten.
Wat vervelender is, is dat oudere kinderen ’s avonds komen. Door sommige buurtbewoners wordt hier overlast van
ervaren, zeker als de jongelui na 22.00 uur nog blijven hangen.
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Uit ervaring is gebleken dat het dichtmaken van de opening in het hek ervoor zorgt dat het hek juist op meerdere
plaatsen vernield wordt. Dit brengt hoge gemeenschapskosten met zich mee en lijkt dus niet de oplossing. In overleg
met de politie is nu afgesproken dat de hekken niet worden dichtgemaakt, maar we in overleg met de gemeente een
wel bord plaatsen waarin wordt vermeld dat er sprake is van verboden gebied en dat kinderen op een bepaalde tijd
niet meer aanwezig mogen zijn. De buurtbewoner(s) kunnen meldingen van overlast bij meester Martijn melden die
deze meldingen doorspeelt aan de politie. Indien nodig komt de politie dan extra controleren en de jeugd aanspreken.

Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur
In het onderstaande overzicht is zichtbaar op welke dagen en locaties ik in de komende periode werkzaam ben.
(Uitzonderingen daargelaten). Voor dringende zaken ben ik ook telefonisch bereikbaar op: 06-13074056
Voor minder dringende zaken kunt u mij ook mailen/bereiken via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of
debron@cnsnunspeet.nl

29 januari t/m 2 februari
maandag 29 jan. hele dag aanwezig op het hoofdgebouw
dinsdag 30 jan. ’s morgens aanwezig op de dependance
woensdag 31 jan. hele dag aanwezig op het hoofdgebouw
vrijdag 2 febr.
hele dag aanwezig op de dependance
5 t/m 9 februari
maandag 5 febr. ’s middags aanwezig op de dependance
dinsdag 6 febr. ’s morgens aanwezig op het hoofdgebouw
vrijdag 9 febr. hele dag aanwezig op de dependance
12 t/m 16 februari
maandag 12 febr. ’s middags aanwezig op de dependance
dinsdag 13 febr. afwezig (directieoverleg)
woensdag 14 febr. hele dag aanwezig op het hoofdgebouw
vrijdag 16 febr.
hele dag aanwezig op de dependance

Colofon:

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