21-12-2018

Kerst & een nieuw begin

AGENDA

In deze t ijd waarin het letterlijk snel donker is, gedenken en vieren we met Kerst dat het
‘Licht der wereld’ gekomen is. Ergens las ik dat “ Kerst is het feest van een nieuw begin is
vrijdag 21 sept.

dat vanuit de hemel gemaakt w ordt .” Dat is natuurlijk zo, zeker van uit de gedachte dat

kerstviering in de groep

God in en door zijn Zoon letterlijk en figuurlijk een nieuw begin maakt in het leven en

leerlingen 11 uur vrij

hart en van mensen. Vanuit de kerst boodschap wet en we dat Jezus voor ons persoonlijk
naar de wereld kwam. Tegelijkert ijd mag dat ook onze hart en en houding veranderen.

maandag 7 jan.

Nu, maar ook straks het nieuwe jaar in. Jezus leert ons om anders t e kijken naar deze

hoofdluiscontrole BB

wereld, hij leert ons wat liefde is en om zien naar elkaar.

maandag 14 jan.

Twee werelden

hoofdluiscontrole OB

In deze wereld, leerde ik liegen en noemde het: bijdehand zijn.
zondag 20 januari

In deze wereld, leerde ik egoïsme en noemde het : assertief zijn.

St art gebedsweek

In deze wereld, leerde ik bedriegen en noemde het : slim zijn.
In deze wereld, leerde ik stelen en noemde het : ieder zijn deel

donderdag 24 jan.
ouderraad

In uw wereld
Leren we naar elkaar omzien

vrijdag 25 jan.

En noemen dat : liefde

Bronnieuws komt uit

Toen Jezus ons zag.
maandag 28 jan.

En de wereld zag.

inschrijfavond/ opgave

Leerde hij ons.

nieuwe leerlingen

Wat die liefde is.

vrijblijvende info

Uit : “ Even stil st aan,” van Chris Lindhout

M et het verschijnen van deze nieuwsbrief is de kerstvakantie voor de kinderen begonnen.
We hopen dat zij samen met u als ouders/ verzorgers een gezegend Kerst feest mogen
beleven. Vanzelfsprekend wensen we iedereen ook een goede en veilige jaarwisseling toe
en hopen we dat er na een drukke periode op school (of op het werk) door jong en oud
genoten wordt van de vrije t ijd en gezelligheid.
Wij zien de kinderen heel graag weer uitgerust en vol frisse moed terug op maandag 7
januari.
Op maandag 7 januari vindt er meteen een hoofdluiscontrole plaats ‘op de bovenbouw’
Aanmelden via

en een week later ‘op de onderbouw.’ Het is dan prettig als bij de meisjes het haar in een

secretarisgvnunspeet@gmail.com
naam + leeft ijd + telefoonnummer

eenvoudige st aart is en de jongens geen gel in het haar hebben. Dit maakt het
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controleren voor de ouders een stuk gemakkelijker.
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Nieuw e leerlin gen / Welkom aan
Na de kerstvakantie zullen er w eer een aantal nieuw e kleuters instrom en. Te zijner tijd zullen w ij hen aan u voorstellen.

Terug b lik Sint erklaas

Het team kijkt terug op een leuk en geslaagd Sinterklaasfeest. Sinterklaas bezocht de onderbouw locatie. De groepen 1
t/ m 5 w achtte hem en zijn pieten op. Helaas w as er toch w eer iets m is gegaan, de pieten w isten de w eg niet ondanks
de leeslessen van juf Ellen. Gelukkig bracht een grote landkaart uitkom st. Het w as een m ooi feest. Kinderen van groep 6
voerden op de bovenbouw locatie een korte sinterklaas m usical op en w e zagen daar m ooie surprises in allerlei soorten
en m aten. We w illen iedereen - die ons geholpen heeft en sam en en voor de kinderen een leuk feest van te m aken –
heel hartelijk bedanken. De m eeste leerkrachten hebben foto’s gedeeld via Parro. Op de schoolw ebsite staan enkele
foto’s van de sinterklaasm usical. U vindt ze hier: https:/ / debron-nunspeet.nl/ fotos/ fotos-sinterklaasfeest/

Het Kerst feest in d e g ro ep en
Vandaag is het kerstfeest gevierd in de groepen. Fijn om sam en m et de kinderen te luisteren naar het kerstverhaal,
sam en te zingen, te bidden en zo het blijde nieuw s van Jezus kom st naar deze aarde te gedenken.
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Ad ven t vierin gen in d e h al van de on derb ouw .
De afgelopen w eken hebben w ij sam en m et de kinderen van de onderbouw advent gevierd in de hal. Elke m aandag
kw am en w e bij elkaar, zongen liedjes en luisterden naar het verhaal van opa Knoest. Ook m ocht er elke keer een kaarsje
extra aan. Het w as goed om zo m et elkaar stil te staan bij de betekenis van advent.

Ouders bedankt!
Het is altijd goed om waardering uit te spreken voor het werk van een ander. Dat doen we dus ook voor alle ouders in
welk vorm dan ook die ons geholpen hebben om in de afgelopen periode weer verschillende activiteiten mogelijk te
maken. Dat zien we vooral op een dag als vandaag (rondom de kerstviering). Hart elijk dank voor uw inspanningen
voor de school!
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Afnam e Cit o t oet sen
Om het effect van ons onderw ijs (en de vorderingen van de leerlingen) na te gaan w orden tw eejaarlijks de
zogenaam de citotoetsen afgenom en. Dit zijn m ethode onafhankelijke toetsen w aarbij via een landelijke vergelijking
w ordt nagaan ‘waar de kinderen staan’ in het onderw ijsleerproces. In januari (vanaf de tw eede w eek na de
kerstvakantie) zijn de M-toetsen (M = m idden) aan de beurt. In juni de E-toetsen (E= eind).
Waar m ogelijk vragen w e u dan ook hier rekening m ee te houden in verband m et het m aken van dokters- en/ of
ziekenhuisafspraken. Het zou fijn zijn als alle kinderen aanw ezig zijn tijdens het toetsen.
Voor de leerkracht hebben de toetsen vooral een signaalfunctie. De leerkracht analyseert de toetsen en stelt zichzelf
o.a. de volgende vragen:

1. Wat is het effect van m ijn onderw ijs aan deze groep / leerling gew eest?
2. Op w elke leerstof gebieden m oet ik (extra) aandacht besteden (op groeps- of individueel niveau)?

Op schoolniveau w ordt gekeken of de uitslag van de toetsen (door de jaren heen) aanleiding zijn om andere keuzes te
m aken. We ‘m eten’ im m ers het ‘effect van ons onderw ijs’ en gaan na of er andere accenten m oeten w orden gelegd om
hierin verbetering aan te brengen. Als dit zo is w ordt dit in het team besproken.
Voor de leerlingen zelf is er geen speciale voorbereiding nodig. De toetsen ‘m eten’ sim pelw eg w at uw kind geleerd
heeft in de afgelopen periode en w elke ontw ikkeling hij/ zij heeft doorgem aakt. Vanzelfsprekend is het w el fijn als uw
kind goed uitgerust is.

In sch rijfavon d kleut ers m aan d ag 28 januari – o ok vo or (t oeko m st ig e) ou ders u it Mo lenb eek
28 januari vindt de jaarlijkse inschrijfavond voor kleuters/ nieuw e leerlingen w eer plaats. Belangstellende gezinnen zijn
tijdens deze avond van harte w elkom om kennis te m aken m et leden van het team en de directeur. Vanzelfsprekend
krijgt u een rondleiding door ons gebouw aan de Koningin Julianastraat 25. Ook (toekom stige) bew oners van de wijk
Molenbeek zijn van harte w elkom om deze avond de school te bezoeken.

Week van het gebed
Zondag 20 januari start de week van gebed voor de
eenheid onder christenen.
Het them a is dit jaar ‘Recht voor ogen.’
Het gaat over eerlijk m et elkaar om gaan.
Op elke CNS school w ordt hier aandacht aanbesteed.
De kinderen van groep 5 t/ m 8 w erken dan m et een
kinderfolder.
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Wiskun de w edst rijd

De Bron doet ook dit jaar m ee aan de w ereldw ijde w iskunde w edstrijd. Dit is een w edstrijd w aaraan w ereldw ijd 6,5
m iljoen deelnem ers uit 60 landen m eedoen. De Nederlandse variant w ordt georganiseerd vanuit de Radboud
Universiteit Nijm egen. Iedere deelnem er krijgt een certificaat op naam , het aandenken (leuk prijsjes) en een special
(boekje). Voor de allerbeste deelnem ers zijn er grotere prijzen te w innen (bijv. e-reader, fotocam era, rekenm achine,
bluetoothspeaker, toegangskaart Nem o, spellen e.d.). De w edstrijd w ord gehouden op 15 m aart 2019 en is bedoeld
voor (gem otiveerde) kinderen van groep 3 t/ m groep 8. Meedoen kan alleen of als duo. De kangoeroe opgaven zijn
leuke, kleine reken en w iskunde puzzels. Ze hebben iets verrassends en gaan over getallen, figuren en logisch denken.
Ze zijn leerzaam en uitdagend.
En kele voo rbeelden van op gaven :

voor groep 3/ 4 (Wizfun)

voor groep 5/ 6 (Wizkid)

voor groep 7/ 8 (Wizsm art)
Let o p ! Er zijn kosten (voor ouders) aan de w edstrijd verbonden. Deze zijn: € 3,- (individueel) en € 5,- (duo)
Op geven (inform atie voor ouders)
Zit jij in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 en w il jij de uitdaging aangaan en m eedoen?
Opgeven kan bij m eester Martijn voor 11 feb r. 2019. Graag ontvangt hij dan een envelop m et daarin 3,- (individueel)
of 5,- (duo) en op de envelop de volledige naam of namen van de deelnem er + de groep(en) w aarin de deelnem er(s)
zit(ten). Wij zorgen dan voor de aanm elding en de verdere organisatie. We regelen dat de deelnem ende kinderen in
een aparte ruim te onder toezicht van een leerkracht (die niet m ag helpen) ongestoord kunnen deelnem en aan de
w edstrijd.
Op http:/ / w w w .w 4kangoeroe.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 Wizsm art !
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Co m m issie versierde w agens Ko ningsdag

Koningsdag lijkt nog ver w eg, m aar achter de scherm en is de com m issie alw eer gestart m et de eerste voorbereidingen.
Vanw ege het vertrek van com m issieleden is de com m issie niet m eer com pleet. Wij zijn op zoek naar enthousiaste
ouders die bereid zijn om lid te w orden van de comm issie. De com m issie is actief van januari t/ m april. Gem iddeld
hebben w ij 3 vergaderm om enten en 3 knutselochtenden. Het streven is om uit elke klas van de groepen 1 t/ m 3 een
ouder in de com m issie te hebben. Aanm eldingen kunnen w orden gestuurd naar Jolanda 06-30365887 (m oeder van
Lynn) of Dem elza 0620930420 (m oeder van Fynn).

Vacatu re in tern b eg eleider b o venb o u w
Zoals m et u gedeeld in de vorige nieuw sbrief is de BAC (benoem ings advies com m issie) druk op zoek - en aan het w erk
- om een opvolger te vinden voor m eester Albert van Frankenhuyzen die per 1 m ei 2019 m et pensioen gaat. Het goede
nieuw s is dat er kandidaten zijn en in de eerste schoolw eek na de kerstvakantie zullen er sollicitatiegesprekken w orden
gehouden.

ICT-in vest erin gen en overg ang n aar clou d w ise

De school heeft geïnvesteerd in Chrom ebooks. In totaal zijn er 96 nieuw e Chrom ebooks aangeschaft. Daarm ee kunnen
er m eer leerlingen / groepen tegelijkertijd w erken aan verw erkings- en/ of oefenopdrachten en kan de com puter
breder w orden ingezet ten gunste van het onderw ijs. Het gaat om m ooie kindvriendelijke en stevige COOL-books die
tegen een stootje kunnen en ze w orden opgeladen via een speciale Chrom ebook kar.

De 31 recent aanschafte ‘groene’ Chrom ebooks verhuizen naar de onderbouw .
Daarnaast is de school overgegaan naar Cloudw ise. Dit is een educatief platform w aar binnen de leerlingen toegang
krijgen tot de leerling softw are. De leerlingen krijgen een persoonlijke gebruikersnaam m et w achtw oord (groep 5 t/ m
8) of een plaatjes inlog (groep 1 t/ m 4). Er kan ook thuis w orden ingelogd. Daarover w ordt u na de vakantie verder
geïnform eerd.
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Bereikb aarheid & aanw ezig heid soverzicht d irect eur
In het onderstaande overzicht is zichtbaar op w elke dagen en locaties ik w erkzaam ben voor De Bron (uitzonderingen
daargelaten). Voor dringende zaken ben ik uiteraard telefonisch bereikbaar op: 06-13074056. Voor m inder dringende
zaken kunt u m ij ook m ailen/ bereiken via m artijnvanderw eerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl
7 -11 jan.
m aandag 7 jan
dinsdag 8 jan.
w oensdag 9. jan
vrijdag 11 jan.

’s m iddags aanw ezig op de hoofdlocatie
’s m orgens aanw ezig op de hoofdlocatie
‘s m orgens aanw ezig op de dependance
hele dag aanw ezig op de dependance

14-18 jan
m aandag 14 jan
w oensdag 16. jan
vrijdag 18 jan.

’s m orgens aanw ezig op de hoofdlocatie
hele dag aanw ezig op de hoofdlocatie
hele dag aanw ezig op de dependance

21-25 jan.
m aandag 21 jan
dinsdag 22 jan.
w oensdag 23 jan
vrijdag 25 jan.

’s m iddags aanw ezig op de hoofdlocatie
’s m orgens aanw ezig op de dependance
hele dag aanw ezig op de hoofdlocatie
hele dag aanw ezig op de dependance

Hoofdgebouw:

Julianastraat 25
tel. (0341) 25 47 69
(gr. 1 t/ m 4)
Colofon:

CNS De Bron

Dependance:

Postbus 195, 8070 AD Nunspeet

M r. Drost weg 6

www.debron-nunspeet.nl

tel. (0341) 25 34 86

debron@cnsnunspeet.nl

(gr. 5 t/ m 8)
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