AGENDA

woe. 28 november 2018
bijeenkomst MR
ma. 3 december 2018
leerorkest Veluvine
11.00 uur: gr. 7 en 8
14.00 uur: gr. 5, 6b, 6a-8a
di. 4 december 2018
Surprise avond
dependence / BB
18.30 – 19.00 uur
woe. 5 december 2018
Sinterklaas feest op school
vrij. 7 december 2018
gebedsgroep
vrij. 14 december 2018
ouderinloop dependance /
BB 08.15 – 08.30
Vrij. 21 december 2018
kerstviering in de eigen
groep
leerlingen vrij om 11.00 uur
Vrij. 21 december 2018
Bronnieuws komt uit.
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Op weg naar Kerst

3

4

5

Nieuws uit de MR / oproep GMR lid
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Herdenking werkkamp De Bruine Enk.
Op vrijdag 9 november vond een herdenking plaats van het voormalige
werkkamp De Bruine Enk bij de gedenksteen op de hoek Hullerweg/ Waterweg.
Deze steen is vorig jaar oktober onthuld met het doel om de geschiedenis van
het kamp niet te vergeten . Dit monument is door De Bron geadopteerd, door
ieder jaar met groep 8 aandacht hieraan te besteden.
Het werkkamp De Bruine Enk lag aan de Hullerweg. De herdenking op 9 november
was een herinnering aan de deportatie van Joodse mannen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren ondergebracht in dit werkkamp . Zij werden gedwongen om
bosarbeid te verrichten. In de vroege morgen van 3 oktober 1942 werden zij
afgevoerd naar kamp Westerbork en later naar de vernietigingskampen, waar zij
allen de dood vonden.
Het monument is eigendom van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete en is
geadopteerd door groep 8 van basisschool de Bron. De groep heeft 9 november gestalte gegeven aan de herdenking
op vrijdag 9 november door hun bijdrage. Iedere leerling heeft o.a. een steentje gelegd op het monument. Zij hebben
zich via een lesbrief op dat moment voorbereid. Voorafgaand aan de herdenking van het monument heeft één van de
nabestaanden van twee mannen die in het kamp hebben gezeten, een bezoek gebracht aan de school. Zowel door
haar indrukwekkende verhaal als het adopteren van dit monument, hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan
het nooit meer vergeten van deze geschiedenis. Het is belangrijk om de herinnering aan de geschiedenis van dit kamp
levend te houden en om jongeren daarbij te stimuleren.

Gevonden voorwerpen bovenbouw locatie
Ook op de bovenbouwlocatie aan de Meester Drostweg blijven af en toe kledingstukken e.d. hangen. Meester Albert
heeft hiervan foto’s gemaakt. U vindt ze hieronder. Ziet u iets dat u bekend voorkomt? Dan weet waar het af te halen
is.
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Meester Albert van Frankenhuyzen is de intern begeleider en bouwcoördinator van de dependance (bovenbouw). Hij
zal per 1 mei 2019 met welverdiend pensioen gaan. U ontvangt t.z.t informatie over hoe zal gaan met zijn opvolging
(IB-er) en de verdere organisatie (coördinatie bovenbouw) na zijn pensioen. We wensen meester Albert een fijne laatste
periode toe op De Bron. Het zal voor hem een jaar worden met ‘dubbele’ gevoelens.
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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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