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AGENDA

ma. 3 september
hoofdluiscontrole BB

woe. 5 september
gebedsgroep

ma. 10 september
hoofdluiscontrole OB

woe. 12 september
Inloop BB (08.15-08.30)

ma. 17 september
start Week tegen het pesten

di. 18 september
informatieavond OB

do.  20 september
informatieavond BB

vr. 21 september
Bronnieuws komt uit.

24-28 september
Week van de pauzehap

di. 25 september
cultuurdag

woe. 26 september
studiedag (lln. vrij)

31 aug. 2018

De start van een nieuw (school)jaar ….. gewoon beginnen

De eerste schoolweek ligt achter ons. Er wordt weer volop geleerd en op het plein
gespeeld alsof het nooit zomervakantie is geweest. Wij zijn dan ook ‘gewoon
begonnen’ aan een nieuw schooljaar. Vol goede moed en frisse zin….

Vanzelfsprekend hopen we op een leerzaam en gezegend schooljaar.

Daarbij werken we graag blijvend aan een goede samenwerking en communicatie
met u als ouders/ verzorgers.

Zo mogen we gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen en dat
is echt een geweldige en dankbare taak.

Tijdens de informatieavonden in september zal de leerkracht u meer vertellen over
het onderwijs aan uw kind(eren), maar….. we zijn al begonnen en kunnen volgens
het onderstaande gedicht daarin allemaal ons steentje bijdragen:

Als ik nou eens begin met

Een vriendelijk woord
 Een glimlach
 Een arm om de schouder
 Een gedachte aan jou

Als ik nou eens doorga met

Een positief woord
 Een belonend gebaar
 Een aardige knipoog
 Een moment van aandacht

Als ik me nou eens voorneem

  Positief over jou te denken
 Je als Gods wezen te zien
 Te begrijpen dat je niet mijn bezit bent
 Te erkennen dat je een geschenk bent

Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me
 en wat een mooie week
 een schitterende dag
 een heerlijk moment

Als ik daar nu eens mee begon

Chris Lindhout
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                  Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van….

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat betekent nieuwe, soms bekende gezichten zowel op de boven- als
onderbouw.

De familie Pijnacker Hordijk is terug in Nederland. Zij zijn geremigreerd vanuit Albanië. De jongens hebben hun plek
weer gevonden bij ons op school. Elias in groep 7, Efraïm in groep 5 en Silas in groep 2a. Josia hebben we op de
valreep vorig schooljaar samen met groep 8 uitgezwaaid naar het VO.

Verder is de familie Hu vanuit Ommen naar Nunspeet gekomen. Yunhui in groep 8a en Jia Xing in groep 2a. Familie
Korevaar met Sil in groep 3 en Saar in groep 1c zijn vanuit Hoogland naar ons toe gekomen. Martijn, groep 6a, is samen
met zijn ouders vanuit Vianen in Nunspeet komen wonen en net voor de zomervakantie heeft Hannah, groep 4b, een
plek bij ons op school gekregen. Dit was nog best even een zoektocht voor hen nadat zij vanuit Hongarije, via
Hilversum in Hulshorst terecht waren gekomen. Almaha, groep 6a en haar broer Alfahad, groep 8a, zijn vanuit Syrië, via
Turkije, herenigd met hun vader die al een plek in Nunspeet had gekregen. Verder zijn we blij dat Kris zijn definitieve
plek bij ons in groep 5 gevonden heeft.

Naast al deze verhuiskinderen hebben we natuurlijk ook nieuwe kleuters te verwelkomen.

In groep 1c zijn dat Julie en Tessa en in groep 1a zijn Dex, Dani, Valentijn, Jill, Daniel, Bram en Senn. Zij vormen samen
met de kleuters die halverwege en aan het eind van vorig schooljaar op school zijn gekomen de groepen 1a en 1c. In
de loop van het jaar zullen in beide groepen nieuwe kleuters instromen.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een goede en gezegende tijd toe bij ons op de Bron.

Naast nieuwe kinderen hebben we ook afscheid genomen van een aantal van onze klasgenoten. Mark en Matthias
hebben de overstap gemaakt naar de HB groep die zijn plek heeft op de Da Costa school in Nunspeet. Savannah is
verhuisd naar een nieuw gezin en Marten heeft een nieuwe plek gevonden op een school in Putten. Daan is het
nieuwe schooljaar begonnen op SBO De  Arend.

Ook hen wensen wij veel plezier en succes toe op hun nieuwe school.

                 TSO Onderbouw

Zoals u al gemerkt heeft is de koelkast verplaatst. Deze staat nu in de (grote) hal tegen de wand bij de personeelskamer.
Uw kind kan zijn of haar broodtrommel en drinken voor de overblijf hierin kwijt.

Verder hebben we door de komst van de vierde kleutergroep minder ruimte voor de overblijf. Dit hebben we
(voorlopig) als volgt opgelost. De kleuters worden om 12.00 uur uit de klas opgehaald en gaan dan gezamenlijk in de
hal eten. Om 12.30 uur gaan zij naar buiten om te spelen. De kinderen van groep 3 en 4 gaan om 12.00 uur eerst buiten
spelen. Om 12.30 uur komen zijn naar binnen en dan kunnen de kinderen van groep 4 in het lokaal van juf Antoinette
en juf Arina hun eten opeten en groep 3 mag plaats nemen in de hal. Zo hebben wij geprobeerd voor alle kinderen
een plekje te organiseren zodat zij rustig kunnen eten.

                  Informatieavonden

Dinsdag 18 september (onderbouw) en donderdag 20 september (bovenbouw) worden de informatieavonden voor
ouders gehouden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Beide avonden starten om 19.45 uur met een (korte) opening
door de directeur. Daarna zal de leerkracht van uw kind(eren) in het lokaal iets vertellen over het reilen en zeilen van de
groep in het komende schooljaar. Naar verwachting is de avond rond 20.45 uur afgelopen.
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                     Terugblik op de CNS startdienst

Afgelopen dinsdagavond mochten we samen met veel
collega’s,  kinderen en ouders het nieuwe schooljaar openen
en vroegen we een zegen aan God voor het nieuwe schooljaar.
Het thema van de startdienst was “Wie volg jij?”
We kijken terug op een goede en fijne startdienst.
Fijn om ook kinderen en ouders van De Bron te zien!

Tekst zegenlied..

De God van vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen, die je zult gaan.
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan
Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade
Van onze God en Vader. Zo zegent Hij jou
                                                                                                                         Prachtige tekeningen door meester Albert van F.

Het Leerorkest.

Wat fantastisch dat we nóg een serie lessen krijgen in het leren bespelen van een instrument!
Op deze manier leren alle kinderen in groep 5 t/m 8 omgaan met ritme, maat en vooral hoe fijn het kan zijn om iets
met muziek te doen!
Maandag 17 september starten we met de lessen, in samenwerking met Cultuurkust.
De instrumenten zullen dezelfde zijn als vorig jaar; dwarsfluit, altviool en cello.
Na 10 lessen hebben we 3 december een spetterende uitvoering.
Voor groep 1 en 2 zijn er ook muzieklessen en groep 3 en 4 zullen les krijgen in dans.
We gaan er vast van genieten!

Jaarkalender voor ouders 2018/2019 & Parro

De jaarkalender voor ouders is als bijlage meegegaan met de laatste nieuwsbrief vlak voor de zomervakantie. Hier zaten
enkele foutjes in.  In de bijlage bij deze brief vindt u daarom een aangepaste versie.  De jaarkalender zal (indien nodig)
steeds online worden bijgewerkt en aangepast zodat u altijd de actuele versie kunt raadplegen of downloaden.

De jaarkalender voor ouders , het vakantierooster en informatie over de invoering van Parro (de communicatie app)
vindt u hier: https://debron-nunspeet.nl/vakantierooster/  Voor Parro geldt dat er snel meer informatie komt over de
manier waarop we Parro gaan invoeren.  U krijgt deze informatie o.a. tijdens de informatieavond in september.

https://debron-nunspeet.nl/vakantierooster/
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                        Schoolgids 2017/2018

De schoolgids is klaar en is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd.

Even voorstellen

Zoals u weet hebben we veel nieuwe collega’s in ons team mogen verwelkomen. Onze (5) nieuwe collega’s stellen zich
aan u voor:

Hoi allemaal,

Ik ben Bethany van Barneveld en na de zomervakantie ben ik als leerkracht begonnen op de Bron. Tot de
herfstvakantie geeft ik les aan de nieuwe Syrische kinderen op de bovenbouw.
Na de herfstvakantie zal ik juf Karina gaan vervangen in groep 2.
Ik ben 24 jaar en woon op dit moment nog thuis bij mijn ouders in Nunspeet. Samen met mijn twee
jongere zusjes is het daar altijd wel een gezellige boel. Ik houd zelf heel erg van zingen en gitaar spelen en
kan dit mooi doorgeven aan anderen, omdat ik naast dit werk ook gitaarles geef. Ik hoop dat dit jaar en tof
jaar wordt, waarin ik veel nieuwe mensen en kinderen mag leren kennen.

Groetjes Bethany van Barneveld
-----------------------------------------

Beste ouders/verzorgers,

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Arina van Engelen, ik ben 21 jaar en ik woon in Nunspeet. Nadat ik het afgelopen jaar
heb stage gelopen op De Bron en ik mijn diploma heb behaald, hoop ik nu aan het werk te gaan als onderwijsassistent op de
onderbouw. Mijn taak is extra ondersteuning en begeleiding geven aan groepjes leerlingen. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te
gaan op De Bron!

Met vriendelijke groet,

Arina van Engelen
 ------------------------------------------

Even voorstellen…

Mijn naam is Karina Verweij-van de Streek en ik ben de leerkracht van groep 2a.

Tijdens mijn studie ontdekte ik hoe leuk in het vond om met jonge kinderen te werken! Inmiddels heb ik alweer een aantal jaar
ervaring in de kleutergroepen. Ik vind het mooi dat kleuters al zoveel dingen leren, die zij nodig hebben voor de rest van hun
schoolloopbaan. Ook geniet ik van hun onbevangenheid en de manier waarop ze de wereld ontdekken.

Nadat ik vier jaar op de Immanuelschool in Nunspeet heb gewerkt, was ik toe aan een nieuwe plek. Die plek heb ik gevonden op
De Bron, al is het hier voor mij niet helemaal nieuw, omdat ik hier in het verleden ook al een aantal jaren als kleuterleerkracht mocht
werken.

In mijn vrije tijd doe ik graag creatieve dingen, met name haken en handlettering. Ook hou ik van hardlopen, al staat dat door mijn
zwangerschap nu op een laag pitje. Eind november verwachten mijn man Marcel en ik ons eerste kindje.

Ik hoop op een goede tijd op De Bron en dat ik met plezier mag lesgeven aan uw kind.

Groet, Karina Verweij
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Even voorstellen

Ik ben Hermine van ’t Hul en woon in Elburg. Ik ben 39 jaar en getrouwd met Marcel. Samen hebben we 2 kinderen: Thomas (15)en
Eva(13 In mijn vrije tijd sport ik graag en als gezin hebben we regelmatig de zorg voor een of meerdere kinderen die om wat voor
reden niet altijd thuis kunnen zijn.

Dit jaar ben ik juf van groep 4b. Ik heb er erg veel zin in om op school De Bron te gaan werken.  Hiervoor ben ik 18 jaar met veel
plezier juf geweest in Putten, maar ik kijk er ook naar uit om wat dichter bij huis te gaan werken. Mijn werkdagen zijn op maandag
en dinsdag. Op de andere dagen werkt juf Femmy. Het was een verrassing dat we samen konden werken, we kennen elkaar erg
goed en zijn al jarenlang bevriend met elkaar.

Samen hopen we er een heel mooi jaar van te maken. Ik heb er ontzettend veel zin in.  Mocht u met iets zitten of  heeft ergens
vragen over, schroom dan niet om even in de klas te komen. Voel je welkom!

------------------------------------------

Even voorstellen…

Helemaal nieuw op De Bron ben ik dit cursusjaar: Femmy van de Kamp – van de Put. Samen met mijn man Jan Willem, onze 3
kinderen Hannah (11), David (7) en Lize (1), woon ik in Elburg. Hier wonen we sinds februari 2015. Hiervoor hebben we ruim 12 jaar
in Veenendaal gewoond. In Veenendaal heb ik 18 jaar voor de klas gestaan op een basisschool. Gelukkig heb ik dus al veel ervaring
in het lesgeven. Onze ‘roots’ bleven aan ons trekken, we komen namelijk uit Doornspijk en Elburg, dus vanaf 2015 weer ‘terug’ waar
we vandaan komen. Terug naar de bron, zelfs letterlijk, want ik werk nu op De Bron! Samen met Hermine van ’t Hul in groep 4b. We
vinden het heel erg leuk om samen te werken, om groep 4 te hebben met alles wat daarbij komt kijken. De eerste dagen zijn
voorbij gevlogen! We kijken er naar uit om er een fijn schooljaar van te maken.

Naast het werken op school vind ik het heerlijk om leuke dingen met ons gezin te doen, vrienden ontmoeten, lezen of
mountainbiken.

Heel graag tot ziens!

                     Bericht van de gemeente Nunspeet

Bijdrage sociaal-culturele activiteiten: zodat iedereen kan meedoen!

Muziek maken, sporten, het jaarlijkse schoolreisje, kaartjes voor die leuke theatervoorstelling of een abonnement op de
bibliotheek? Activiteiten waar iedereen graag aan mee zou willen doen, maar die helaas niet voor iedereen te betalen zijn.
Geldt dat ook voor u? Dan biedt de bijdrage sociaal-culturele activiteiten misschien uitkomst. Dit is een regeling voor
inwoners met een laag inkomen waarmee u bepaalde uitgaven kunt betalen.

Voor volwassenen bedraagt de bijdrage per kalenderjaar maximaal € 150,- en per kind € 300,-. Hiervan kunt u kosten betalen voor
contributies voor bijvoorbeeld muziek- en sportverenigingen, de aanschaf van sportkleding, lidmaatschappen voor de krant of
bibliotheek, maar ook schoolreisjes of kaartjes voor een theatervoorstelling of een museum.

Voor wie is de bijdrage sociaal-culturele activiteiten?
De bijdrage sociaal-culturele activiteiten is er voor inwoners in onze gemeente die moeten rondkomen van een laag inkomen. Voor
alleenstaanden en alleenstaande ouders geldt dat het inkomen in de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan € 1.136,08 per
maand en voor gehuwden of samenwonenden € 1.622,98  per maand. Daarnaast mag uw vermogen op het moment van aanvraag
niet hoger zijn dan € 6.020,- voor alleenstaanden of € 12.040,- voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden.

Vraag de bijdrage aan!
Denkt u in aanmerking te komen voor de activiteitenbijdrage?  Download een aanvraagformulier op de website en print het
uit.  De ingevulde versie stuurt u daarna op naar de gemeente.

Meer regelingen
De gemeente Nunspeet heeft nog meer regelingen voor mensen met een laag inkomen. Klik op de button “Minimaregelingen” op
de homepage van www.nunspeet.nl

http://www.nunspeet.nl/


6Bronnieuws 1, jaargang 24

                   Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur

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

27 – 31 aug.
maandag  27 aug.     ’s middags aanwezig op de dependance
dinsdag 28 aug.         ’s Morgens aanwezig op de hoofdlocatie
woensdag 27 aug.     hele dag aanwezig op de hoofdlocatie
vrijdag 23 juli              hele dag aanwezig op de dependance

3 – 7 sept.
maandag  3 sept.     ’s middags aanwezig op de dependance
dinsdag 4 sept.         ’s Morgens aanwezig op de hoofdlocatie
woensdag 5 sept.     hele dag aanwezig op de hoofdlocatie
vrijdag 7 sept.          hele dag aanwezig op de dependance

10 – 14 sept.
maandag  10 sept.     ’s middags aanwezig op de dependance
dinsdag 11sept.          ’s Morgens aanwezig op de hoofdlocatie
woensdag 12 sept.    hele dag aanwezig op de hoofdlocatie
vrijdag 13 sept.            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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