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  AGENDA 

20 februari 

Spreekuur BB 

22 februari 

Spreekuur OB 

23 februari 

continue rooster BB 

(lln. 14.15 vrij) 

1e rapport mee (gr. 3-8) 

observatiekaart (gr. 1-2) 

26 febr. t/m 2 maart 

voorjaarsvakantie  

5 maart 

Luizencontrole BB 

7 maart  

biddag 

gebedsgroep 

 

12 maart  

Luizencontrole OB 

16 maart 

Bronnieuws komt uit 

16 & 20 maart 

Open ochtend BB 

13 & 22 maart 

Open ochtend OB 

29 maart  

Paasviering in de kerk 

19.00 uur  

30-04 t/m 02-04 

Paasvakantie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                    

 

       16 februari 2018 

                  Goud in handen… 

 

 Het is u vast niet ontgaan… de Olympische Winterspelen zijn een week onderweg en   
 er zijn veel Nederlandse schaatskampioenen die een gouden medaille hebben   

 behaald.  We zien de huldigingen, de blijde gezichten, gebalde vuisten en een vreugde-   

 sprong …. want ze hebben goud in handen!  Het levert in sommige gevallen zelfs een     

‘knuffel’ op van de koning. 

 

Het gaat om een unieke prestatie die slechts voor enkelen op deze wereld lijkt 

weggelegd. Toch durf ik te beweren dat we als leerkrachten en ouders dagelijks  

‘Goud in handen hebben.’  

Aan ons de taak om ‘dit goud’ dat door onze hemelse Koning aan ons is toevertrouwd  

‘te laten schitteren.’ Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt enige inspanning en soms 
(veel) geduld. Het bijzondere is dat we dit goud ons gegeven is als kostbaar geschenk.  

 

Over dit kostbare goud en de verwondering daarover gaat het onderstaande gedicht van 

Chris Lindhout. 

 

Ik kijk naar ’t kleine in mijn hand, verbaasd om zoveel schoonheid 

Gegraven uit de rotsen en zand, stenen, zo groot in kleinheid. 

Ik koester en bescherm de schat, ’t is onderdeel van mijn leven 

En elke keer besef ik dat het me zomaar is gegeven. 

 

Ze zijn aan mijn zorg toevertrouwd, kostbaarder dan edelstenen. 

Weerkaatsen Gods Licht en blinken als goud en ik, ik mag ze lenen. 
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       Ik weet, ze zijn nog ongeslepen maar al een sieraad  in Uw hand 

       En door hun zuiverheid gegrepen, vind ik ze stuk voor stuk briljant 

                                             Kinderen, ze zijn verbonden met U door gouden banden, 

                                             vanuit de hemel ons gezonden.  

                                             God geeft ons goud in handen.   

 

                 Welkom op school 

                  

In de vorige nieuwsbrief zijn we vergeten te melden dat ook Siem na de kerstvakantie bij ons op school is gekomen. 

Hij heeft zijn plek gekregen in groep 1d, bij groep 1a in. Siem voelt zich ondertussen al helemaal thuis. Ondertussen 

zijn er weer 3 nieuwe kleuters in groep 1c gestart, Florian, Fynn en Fabian. Ze zijn druk bezig hun plekje te veroveren.  

We wensen hen en de nieuwe ouders een goede tijd toe bij ons op De Bron! 

Afscheid  

Wij hebben afscheid van Daan uit groep 5a genomen. Hij is net gestart op zijn nieuwe school, maar binnenkort loopt 

hij nog een keer binnen om van iedereen afscheid te nemen. We wensen Daan een goede tijd toe op zijn nieuwe 

school en hopen dat hij snel zijn plek vindt.  Shelayna (groep 5a) die tijdelijk bij ons op school zat, gaat sinds enkele 

weken naar een andere school in Harderwijk.  

 

                Spreekavonden onderbouw (22 febr.) en bovenbouw (20 febr.)                   

 

Zoals uw weet vinden volgende week de spreekavonden plaats waarbij u wordt geïnformeerd over de vorderingen van 

uw kind. We hopen op goede gesprekken waarbij we (school en ouders) elkaar wederzijds kunnen informeren. U bent 

(als alles goed is verlopen) intussen uitgenodigd. Vanwege het feit dat sommige groepen groot zijn, kan het zijn dat 

sommige leerkrachten een aantal gesprekken op andere momenten (in)plannen om uit te komen met de tijd.  

   

               Klankbordgroep (1e bijeenkomst) 

Afgelopen woensdag kwam de (nieuw opgerichte) klankbordgroep van De Bron voor het eerst samen. Na een 

kennismaking werd er gesproken over de opzet en werkwijze van de klankbordgroep en spraken we over verschillende 

onderwerpen die de school aangaan. Ik kijk terug op een prettige avond met betrokken ouders. Ik hoop dat de 

klankbordgroep (nu en in de toekomst) een waardevolle bijdrage zal leveren aan de schoolontwikkeling en ons als 

school extra inzicht en kennis oplevert rondom de visie en ideeën van ouders .  

                    

                                              

                                    &  Olympische spelen op school  

De olympische winterspelen zijn weer gestart. Onder het moto: Winnen doe je samen, besteden  

wij hier op school ook aandacht aan. Tijdens spel en gymlessen, maar ook in de Spettergroep of klas.  

We kijken (stiekem) een schaatswedstrijd en juichen bij een overwinning. Via de vader van Mark en  

Thomas hebben we echte olympische medailles gekregen. We zijn benieuwd wie er aan het eind van  

volgende week, zo’n prachtig medaille omgehangen krijgt. 
 

http://www.ikjijwij.info/default.aspx
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                       Sporttoernooien voorjaarsvakantie: 

 

Zaalvoetbaltoernooi 

Op vrijdag 2 maart  worden voor de groep 7 en 8  in De Brake een zaalvoetbalwedstrijd georganiseerd. Leuk om die 

jongens vanaf de tribune te komen aanmoedigen. Er doen twee teams mee (totaal 15 jongens). 

Tafeltennistoernooi: 

Als school hebben we meegewerkt aan een deelnamelijst voor het tafeltennistoernooi vanaf groep 4 en verder is dit 

buiten de verantwoordelijkheid van de school georganiseerd. 

Informatie van de Nunspeetse tafeltennisvereniging Leogang over dit toernooi: 

Het scholierentoernooi tafeltennis wordt dit jaar voor de 34e keer georganiseerd door de Nunspeetse 

tafeltennisvereniging Leogang.  

Het toernooi vindt deze keer weer in de voorjaarsvakantie plaats en wel op woensdag, 28 februari en donderdag, 1 

maart in de sporthal Feithenhof (Elektraweg, Nunspeet).  

Jongens en meisjes spelen apart in drie leeftijdscategorieën, namelijk 7/8,  9/10 en 11/12 jaar (de leeftijd op 1 maart is 

bepalend). Uiteraard is de deelname zonder kosten. Kinderen die niet in het bezit zijn van een tafeltennis-batje, kunnen 

dit in de sporthal lenen. 

Wij als organiserende vereniging zullen ook dit jaar weer ons uiterste best doen, om de kinderen gezellige en 

spannende uren te laten beleven. Natuurlijk speelt het sportieve element wel een rol.    De beste 8 kinderen per 

categorie zullen mooie prijzen ontvangen en punten voor hun school. (als bij een categorie meer dan 24 kinderen 

deelnemen, krijgen ook daar de nummer 9 t/m 16 punten voor de school). De winnende school zal de wisselbeker in 

ontvangst mogen nemen.  

We hebben donderdag 22 februari bericht ontvangen over het tijdstip van hun eerste wedstrijd en nadere informatie 

over het verloop van het toernooi. Als het goed is krijgen  de deelnemende kinderen dat  z.s.m. mee naar huis . 

Het toernooi begint op woensdag ochtend. Elk uur komen 40 kinderen in actie. Op de eerste dag zijn de voorrondes 

en tussenrondes. Op de tweede dag zijn de finalerondes (beste 16 per categorie). 

                  

               OuderTevredenheidsPeiling  

Zoals toegezegd ontvangt u vandaag de uitslag van de oudertevredenheidspeiling. U vindt dit verslag als extra bijlage 

bij de nieuwsbrief. Tijdens het ouderpanel van 13 maart komen we terug op de onderwerpen, vragen en 

verbeterpunten die u schriftelijk vermelde. U vindt ook deze punten samengevat terug in bijlage.  

 

                  Herinnering & uitnodiging voor het ouderpanel van dinsdag 13 maart  

 

Zoals reeds aangekondigd in eerdere nieuwsbrieven organiseren we op 13 maart een ouderpanel.  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. Tijdens de avond zijn er leerkrachten aanwezig en is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën.  
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Op dit moment hebben zich 3 ouders aangemeld. Dat is te weinig om het ouderpanel doorgang te laten vinden.  We 

hopen op meer opgaven. Mocht dat niet lukken, dan zullen we nagaan of een andere dag en/of opzet een beter idee 

is. 

Datum: dinsdag 13 maart  

Locatie: dependance (meester Drostweg)  

 

Aanvang: 19.30 uur (19.15 uur inloop met koffie/thee) 

 Programma  

➢ Welkom & Opening;  

➢ I leidi g op het the a oder e  ouderco u icatie ;  
➢ Gesprekken in kleine groepjes aan de hand van stellingen en open vragen;  

➢ Presentatie in de grote groep;  

➢ samenvatting en vaststellen (verbeter) & aandachtspunten;  

➢ Maken vervolgafspraken. 

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! 

 

                  Paasviering in de kerk  

 

Op 29 maart vieren we als school, samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers het Paasfeest. U bent hiervoor 

van harte uitgenodigd. De dienst begint om 19.00 uur in de Nederlands Hervormde Dorpskerk.  

 

                  Ouderinloop ochtenden bovenbouw (vooraankondiging) 

We horen vaak dat ouders aangeven dat ze als hun kinderen eenmaal op de bovenbouw locatie zitten, zij minder snel 

naar binnen lopen en er daardoor ook minder contact is met de leerkracht. Dat gevoel is wederzijds. Daarom stelde 

een leerkracht tijdens de studiedag van 7 febr. jl. voor om de zoveel weken een korte inloop te organiseren voor 

ouders aan het begin van de ochtend. Ze kreeg veel bijval van de collega’s.  We denken aan een kort moment waarop 

u als ouders (vrijblijvend) even binnen kunt lopen in het lokaal van uw kind als u daartoe in de gelegenheid bent. De 

kinderen kunnen hun werk laten zien (waar ze mee bezig zijn) en tegelijkertijd is er tijd voor ontmoeting of een kort 

gesprek de leerkracht. We zien dat als waardevol. De leerkrachten van de bovenbouw gaan z.s.m. een aantal data 

plannen en de ouders van groep 5 t/m 8 worden hier dan over geïnformeerd. Na een aantal maanden evalueren we de 

inloopmomenten (ook met u als ouders) om na te gaan of het een goed plan is geweest en aan de behoefte voldoet.  

 

 

                    Leerorkest (vrijblijvende informatie voor groep 5 t/m 8) 

De ouders/verzorgers  van de leerlingen ontvingen hier al informatie over. Dit is een herinnering.  In het afgelopen jaar 

namen de kinderen deel aan het leerorkest waarbij ze een muziekinstrument leerden kennen en bespelen.  

Het leerorkest werd afgesloten met een concert.  Cultuurkust biedt een vervolgcursus van 10 lessen aan waarbij 

dezelfde muziekdocenten de kinderen lesgeven in fluit, cello of alt viool. De lessen worden vanaf 8 maart 2018 

gegeven op 10 donderdagen van 15.30 tot 16.30 uur. Locatie: dependance De Bron - Meester Drostweg 6.  

De cursus staat geheel los van school. 

We verlenen onze medewerking door het gebouw beschikbaar te stellen. 

Er zijn kosten aan de cursus verbonden. De prijs voor deze 10-weekse cursus is € 63,-  

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
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Mocht u geïnteresseerd zijn, dan is het goed om te weten dat de cursus online staat.  

Via de volgende links kan er (definitief) worden ingeschreven.  

 

Fluit: https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU443  

Cello: https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU442  

Alt viool: https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU441 

 

                     

                 Wiskunde wedstrijd 

De Bron doet zoals u weet dit jaar mee aan de wereldwijde wiskunde wedstrijd. Intussen zijn er al heel wat 

aanmeldingen binnen gekomen. Iedere deelnemer krijgt een certificaat op naam, het aandenken en een special 

(boekje). Er zijn ook leuke prijsjes te verdelen! De wedstrijd wordt gehouden op 15 maart en is bedoeld voor kinderen 

van groep 3 t/m groep 8.  Meedoen kan alleen, maar ook als duo. 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? We hebben de inschrijving met enkele 

dagen verlengd, opgeven kan tot en met maandag 19 februari, daarna moeten we de school en deelnemers echt 

gaan aanmelden.  Opgeven kan dus nog heel even bij meester Martijn. 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 ! 

Begeleiding tijdens de rekenwedstrijd op 15 maart 

De kinderen van groep 3 & 4 maken op 15 maart de rekenopgaven in een apart lokaal onder begeleiding van juf Lian. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 worden begeleid door Meester Martijn ook in een aparte ruimte. Al vast veel succes en 

een goede voorbereiding gewenst!  

 

                     Bericht van de Koningsdag commissie: 

Wij zijn met de commissie sinds januari al enthousiast bezig met de voorbereidingen voor Koningsdag. Het lijkt nog 

ver weg, maar vrijdag 27 april is het alweer zover. Wij mogen namens de Bron deelnemen aan de optocht van 

versierde wagens (groep 1 t/m3).  

 

Dit jaar is gekozen voor het thema lente.  

 

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

wagens. Maandag 5 maart ontvangt u via uw kind(eren) de opgavebrief. Inleveren kan tot uiterlijk vrijdag 7 maart bij 

de juf(fen) van uw kind(eren). 

 

 

 

https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU443
https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU442
https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU441
http://www.w4kangoeroe.nl/digitaal/standaard.php
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Wij kunnen uw hulp goed gebruiken bij de voorbereidingen. Er zijn vooralsnog twee ochtenden ingepland: woensdag 

7 en vrijdag 9 maart. Vindt u het leuk om te helpen dan bent u van harte welkom vanaf 8.30 uur in de aula.  

 

Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd. Nog niet schoolgaande kinderen zijn ook van harte welkom.  

 

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

de Kolk, Marieke Vlijm, Demelza Thissen) terecht.  

 

 

                    Foto’s op de schoolwebsite 

 

Er zijn weer veel foto’s en korte verslagen van (leerzame) activiteiten van de kinderen toegevoegd aan de 
schoolwebsite.  https://debron-nunspeet.nl/category/fotos/2017-2018/ 

 

Het onderstaande ter (vrijblijvende) informatie 

GYMFESTIJN - Heel (GV) Nunspeet op de kop 

 

In de voorjaarsvakantie wordt er op donderdag 1 maart een gymfestijn georganiseerd genaamd ‘’Heel (GV) 
Nunspeet op de kop’’. Altijd al een keer willen gymmen, springen en freerunnen, dan is het gymfestijn zeker een 

leuke activiteit voor tijdens de voorjaarsvakantie! Het gymfestijn wordt georganiseerd door Britt Wijnne en Mart van 

der Wal in samenwerking met Gymnastiekvereniging Nunspeet. Wij zijn tweedejaars Sport en Bewegen studenten aan 

het CIOS in Heerenveen. Eén van onze examens is het organiseren van een evenement, dit is het gymfestijn geworden. 

Wij hebben er super veel zin in.  

Wij nodigen alle kinderen vanaf 4 jaar uit de gemeente Nunspeet uit, om naar het gymfestijn te komen. Er worden 

twee groepen gemaakt en deze worden ingedeeld op leeftijd, hierdoor is het voor elke leeftijd leuk! Kosten zijn €3,00 
per deelnemer.  

Groep 1: 10:00 - 12:00 uur 4 t/m 8 jaar 

Groep 2: 12:15 – 14:15 uur vanaf 9 jaar  

 

Wanneer: donderdag 1 maart 2018 

Waar: gymzaal in de Veluvine, FA Molijnlaan  

Wie: iedereen uit de Gemeente Nunspeet vanaf 4 jaar  

Kosten: €3,00 per deelnemer 
VOL = VOL 

 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar heelnunspeetopdekop@gmail.com Benoem hierin de naam van het 

kind + de leeftijd en het telefoonnummer waarop een ouder/verzorger te bereiken is.  

 

Met sportieve groet, 

Britt Wijnne en Mart van der Wal 

 

 

 

 

https://debron-nunspeet.nl/category/fotos/2017-2018/
mailto:heelnunspeetopdekop@gmail.com
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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.  

(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 

 

 

 

 

 

19  t/m 23 februari 

maandag 19  febr.  ’s middags aanwezig op het hoofdgebouw  

dinsdag 20 febr.     ’s morgens aanwezig op de dependance  
woensdag 21 febr.  hele dag aanwezig de dependance 

donderdag 22 febr.  hele dag aanwezig op het hoofdgebouw 

 

5 t/m 9  maart 

maandag 5  mrt.  ’s middags aanwezig op het hoofdgebouw  

woensdag 7 mrt.   hele dag aanwezig op het hoofdgebouw 

vrijdag  9  mrt.      hele dag aanwezig op de dependance 

 

12  t/m 16   maart 

maandag 12  mrt   ’s middags aanwezig op het  hoofdgebouw 

dinsdag 13  mrt      ’s morgens aanwezig op de dependance 

woensdag 14  mrt  hele dag aanwezig op het hoofdgebouw 

vrijdag 16  mrt.       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) 

 

 

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
mailto:debron@cnsnunspeet.nl

