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AGENDA

28 januari

Inschrijfavond kleuters en

kennismaking met directie

en leden van het team

(19.00 - 20.00 uur) aan de

Koning Julianastraat 25

Open Dag

beide locaties van

09.00 – 12.00 uur

Donderdag 31 januari

OR-vergadering

vrijdag  1 februari

Gebedsgroep

m aandag 4 febr.

Informatieavond

instroom kleuters

woensdag 13 febr.

Studiedag team

leerling vrij

vrijdag  15 februari

Bronnieuws komt uit

Open Dag De Bron

(heel Nunspeet )

10.00 – 14.00 uur

18-22 febr.

Week van de

oudergesprekken.

vrijdag  22 febr.

Rapport gaat mee.

m aandag 4 m aart

Start projectweek Kunst.

donderdag 14 m aart

kijkmiddag/avond

25-01-2019

Wees Welkom…

Soms…  zie je ze liggen als je ergens voor de deur staat: zo’n mat met het woord

‘Welkom ’ er op.  Mooi is dat.. de boodschap is dat je welkom bent als bezoeker of gast in

dat betreffende huis of gebouw.

Het is natuurlijk erg fijn om ergens welkom te zijn. In onze sam enleving is dat niet

vanzelfsprekend.  Je welkom voelen heeft zeker ook te maken met je gewaardeerd en

veilig voelen. Jij mag er zijn in de ogen van die ander.

 Op een school is dat niet anders. Of je nu leerling, ouder of leerkracht bent: je

 gewaardeerd en veilig voelen is belangrijk.

 Om dat te bereiken gaat het vaak om ons zelf in relatie tot de ander:

 - Wat kan ik (leerkracht) doen om zodat de kinderen zich welkom, veilig voelen?

 - Wat kan ik (directeur) doen zodat mijn leerkrachten zich gewaardeerd voelen?

 - Wat kan ik (ouder) doen om de leerkracht te laten blijken dat ik hem/haar waardeer?

  We willen een school zijn waar kinderen en ouders zich welkom voelen. Dat blijft hard

  werken en hangt samen met de gezamenlijke inspanning van het team, kinderen en de

  ouders. Samen werken aan het geluk en ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.

  Het ‘welkom zijn’ sluit ook aan bij onze christelijke identiteit. Wij geloven dat God ons

  waardevol vindt en dat we bij hem welkom zijn in goede tijden, maar ook in onze nood.

  Vanuit die gedachte wil elke leerkracht werken en bouwen aan de ontwikkeling van het

  kind en zo veel mogelijk maatwerk leveren. Met vallen en opstaan dat wel. Als we maar

  op weg gaan en blijven opstaan!
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                      Nieuw e leerlingen /  Welkom  aan … ..

Na de kerstvakantie zijn er 4 nieuwe kleuters gestart in groep 1c: Elian, Milan, Sophie en Eliam. In groep 1a is Nick erbij

gekomen. Voor sommige kleuters is het even wennen, maar ze beginnen hun draai al te vinden. Ook groep 6a mocht

een nieuwe klasgenoot verwelkomen. Colin heeft de overstap naar onze school gem aakt. We wensen alle kinderen en

hun ouders een goede tijd toe bij ons op de Bron.

Vanuit  het  team  en de betrokkenheid  op  elkaar

Zoals u weet zijn sommige leerkracht thuis of minder aanwezig op school. Redenen liggen soms in blijde gebeur-

tenissen (de geboorte van een zoon) en dan wordt er bijvoorbeeld genoten van zwangerschapsverlof. Voor andere

collega’s geldt dat er ziekte is of teleurstelling omdat het herstel langer duurt dan gehoopt. Weer andere collega’s zijn

succesvol gere-integreerd en weer 100% beter of zijn hard op weg en werken juist aan het hervatten van de werk-

zaamheden. Er zijn ook collega’s die voor een gedeelte ziek zijn gemeld omdat het lichamelijk gezien even goed is om

een pas op de plaats te maken. We denken aan hen en wensen hen kracht, succes en letterlijk nieuwe energie toe. Het

is fijn om te merken dat de ouders van de gebedsgroep hen en de school in het algemeen meeneemt in de gebeden

en dat collega’s bijspringen (en hebben gesprongen) zodat het onderwijs kan doorgaan.  Zo mogen we ook team zijn

en betrokken op elkaar.

In dit alles weten we ook dat er onder ouders/verzorgers persoonlijke zorgen zijn, waaronder ziekte en/of verlies van

een geliefde. Dit blijft in gedachten en ook hier geldt dat we u alle kracht en herstel toe wensen.

Open dag De Bron

28 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 w ijzen. 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!”
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                      Voorleesontb ijt  op w oensdag 23 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 opa’s en oma’s. In totaal waren er bijna 70 opa’s

en oma’s die kwam en voorlezen. Door de hele school heen zaten groepjes kinderen verspreid en zij hebben echt

genoten.

Alle opa’s en oma’s die hebben voorgelezen: nogmaals heel hartelijk bedankt.

Mede dankzij uw hulp is het ook dit jaar weer een groot succes geworden!

Voetbaltoernooien en jaarkalender

Op de jaarkalender voor ouders van de Bron stond onder voorbehoud vermeld dat het (veld)voetbaltoernooi op 11

april was. We weten dit nooit helemaal zeker. Intussen is duidelijk dat het voetbaltoernooi gehouden wordt op 24 april.

De jaarkalender is hierop aangepast. U kunt deze (meest actueel en bijgewerkt) downloaden via de schoolwebsite.

https:/ /debron-nunspeet.nl/wp-content/uploads/2019/ 01/ jaarkalender-voor-ouders-2018-2019-de-bron-1.5.pdf

Wat het voetbaltoernooi betreft  het volgende: zodra de scholen de uitnodiging ontvangen hebben van de organisatie

hoort u meer over het opgeven e.d. We verwachten binnenkort m eer te horen.

Zaalvoetbaltoernooi

Evenals voorgaande jaren organiseert Sportbedrijf Nunspeet B.V. het Nunspeets zaal voetbaltoernooi voor basisscholen

in het sport- en recreatiecentrum “De Brake”. Het evenement voor de groepen 8 vindt plaats in de voorjaarsvakantie op

vrijdag 1 maart. De ouderraad betaalt de deelnamekosten en  w ij stellen samen m et de kinderen twee teams  ( van 8

voetballers) samen. De  voorbereiding  is daarvoor al in volle gang. Het is wel noodzakelijk dat er een groepsleiding

(ouder) aanwezig is op die dag, maar deze uitnodiging hebben de jongens vast al doorgegeven.
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Parro en de verdere invoering ervan.

Zoals u weet werken we al weer een groot aantal maanden met Parro, een eigentijdse communicatie-App.

Zoals beschreven in de ouderbrief (van september) gaan we langzamerhand gebruik m aken van meer m ogelijkheden

/ functionaliteiten van Parro:  de mogelijkheid om 1 op 1 met de leerkracht een gesprek aan te gaan, het plaatsen van

berichten met foto’s en de gespreksplanner voor de 10-minutengesprekken zijn al in gebruik.

De achterliggende periode hebben we gebruikt om te

experimenteren met o.a. de agenda/kalender functie.

Het gaat dan vooral om (enkele) groepen van de bovenbouw.

De ‘agenda functie’ maakt het o.a. mogelijk om dat er

huiswerk gemaakt moet worden of een toets is of een

bepaalde activiteit plaatsvindt.

Tijdens de komende studiedag gaat het team in gesprek

over de verdere invoering van Parro en dat gaat het ook over

de agenda functie. Vragen zijn o.a.:

Gaan we deze  agenda functie (blijvend) gebruiken?

Waarvoor dan precies en in welke groepen?

Is het aan aanvulling (herinnering) dat er huiswerk is meegegeven?

Feedback van ouders zal o.a. gevraagd worden aan de MR en de Klankbordgroep.  Belangrijk daarbij is de doorgaande

lijn en de vanzelfsprekend moet agenda moet een praktische aanvulling zijn, die niet de verantwoordelijkheid bij

kinderen (er wordt imm ers door de leerkracht in de klas huiswerk of een toets opgegeven) wegneemt.  Anders gezegd:

als het huiswerk niet in Parro staat, w il dat niet zeggen dat het niet opgegeven is en dus vervalt. Als team zullen we

heldere afspraken maken en hierover met u communiceren.

Studiedag 13 feb r. en schoolontw ikkeling

Woensdag 13 februari heeft het team weer een studiedag en zijn de kinderen vrij. Voor het team een belangrijke en

waardevolle dag. We nemen de tijd om in gesprek te gaan over de plannen voor de komende vier jaar (schoolplan

2019-2023) en gaan dit vaststellen.  We spreken o.a. over invoering van Parro, ons nieuw ontwikkelde beleidsplan

rondom het onderw ijs aan meer en hoogbegaafde kinderen en verschillende onderwijskundige zaken en uitwerking

van overheidsbeleid. Belangrijke zaken komen terug bij de MR.

                   Landelijke stakingsdag op vrijdag 15 m aart

U heeft ongetwijfeld vernomen in de landelijke pers dat de algemene onderwijs bond (AOB) 15 maart heeft

uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor alle onderwijssectoren. Dit betekent dat onder het personeel van de Bron

zal worden gepeild wie gebruik wil maken van zijn/of haar stakingsrecht en dus gehoor wil geven aan de staking.

Op basis van peiling zal de schooldirecteur bepalen of de school al dan niet gesloten wordt.  U kunt er van op aan dat u

ruim een maand van te voren te horen krijgt wat de peiling (die nu gaande is) heeft opgeleverd en/of de school al dat

niet dicht gaat.
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Kunst- en cultuurlessen en een m ooi voorbeeld daarvan.

In de afgelopen periode namen de kinderen deel aan verschillend kunt- en cultuurlessen. Naast het kunstm enu

waaraan veel scholen deelnemen wil de Bron ook breed aanbod van disciplines van kunstlessen aan de leerlingen aan

te bieden. We maakten hier vorig jaar een start m ee en werken dit steeds verder uit.

Een mooi voorbeeld van een activiteit uit het kunstmenu (Cultuur-kust) is de activiteit waarbij kinderen met behulp van

klei poppetjes een zogenaamd Stop Motion filmpje hebben gemaakt. Groep 5 heeft deze activiteit gedaan en dit was

erg geslaagd. De (korte) filmpjes, het zijn er 10, staan op de schoolwebsite.  Erg leuk om te bekijken. Goed gedaan

jongens en meisjes!

https:/ /debron-nunspeet.nl/nieuws/stop-motion-filmpjes/

Project  Kunst .

Als school hebben we de eerste week na de voorjaarsvakantie een projectweek over  “Kunst”. Er worden nu al allerlei

ideeën  ontwikkeld om daar in de klas mee aan de gang te gaan. In de volgende nieuwsbrief leest u meer daar over.

Wel willen we  u alvast meedelen dat er voor de bovenbouw met een cultureel uitje de projectweek wordt gestart of

beëindigd:

· We hebben uiteraard contacten gelegd met ons Museum in Nunspeet, m .n. nu Marjolein Bastins

tentoonstelling daar nog is. Wanneer uw kind daar naar toe gaat wordt u nog bericht.

· Het Amsterdams gemeentebestuur  biedt voor onze groepen 6 t/m 8 een gratis busvervoer aan naar het Rijks-

en Stedelijk Museum in Amsterdam. We maken natuurlijk graag gebruik van deze uitnodiging .De overige

kosten worden door de school gedragen, dus het kost u niets.

Maandagm orgen 4 m aart : groep 6a/8a en groep 6 gaan naar het Rijksmuseum ( vertrek 9.00 uur en hopen

rond 13.00 uur weer op school  terug te zijn. De excursie met het programma “Proef de Gouden Eeuw” duurt

daar anderhalf uur.

Maandagm orgen 25 m aart : De groepen  7 en 8b  gaan naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Vertrekken

om 9.00 uur en zijn ook omstreeks 13.00 uur weer op school  terug.  De excursie daar  over “De Stijl- Mijn Stijl ”

duurt nl. ook anderhalf uur.

Over de organisatie van die dag krijgen de leerlingen nog bericht, maar deze datum kunt u alvast noteren om er

mogelijk rekening mee te houden.

Het project wordt afgesloten met een kijkdag op donderdag 14 maart, waarvoor u zal worden uitgenodigd.

We hopen op een paar leerzame en creatieve weken!’
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                       Afnam e  Citotoetsen

Voor de kerstvakantie schreven we over de afname van de zogenaamde citotoetsen. Om het effect van ons onderwijs

(en de vorderingen van de leerlingen) na te gaan, worden tweejaarlijks de zogenaamde citotoetsen afgenomen.  Dit

zijn methode onafhankelijke toetsen waarbij via een landelijke vergelijking wordt nagaan ‘waar de kinderen staan’ in

het onderwijsleerproces.  In januari (vanaf de tweede week na de kerstvakantie) zijn de M-toetsen (M = midden) aan de

beurt. In juni de E-toetsen (E= eind).  Intussen zijn de meeste toetsen afgerond. 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 onderwijs aan deze groep /  leerling geweest?

2. Op welke leerstof gebieden moet ik (extra) aandacht besteden (op groeps- of individueel niveau)?

Tijdens de oudergesprekken (in de week van 18 tot 22 febr.) zal de groepsleerkracht de resultaten van uw kind(eren)

met u bespreken.

                      Week van de oudergesp rekken: inschrijven via Parro.

   De oudergesprekken (gekoppeld aan het 1e rapport) worden gehouden in de week van 18 t / m  22 feb r.

   De organisatie (het inschrijven) zal weer gebeuren via Parro.  We verwachten veel ouders te zien.

   Dit betekent dat de leerkracht weer op verschillende dagdelen (afhankelijk van de grootte van de groep) tijdsloten

   klaar zet en u via Parro uitnodigt om u in te schrijven. U kunt dan een tijd kiezen die u het beste past.

   De inschrijving start op m aandag 11 febr. 08.00 uur en eindigt  12 feb r. om  20.00 uur.  U heeft dus twee dagen om

   zich in te schrijven. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

   We hopen op fijne en goede gesprekken, zodat we elkaar over en weer kunnen informeren over het welbevinden

   den ontwikkelingen van de kinderen.

Week van het  gebed

In de afgelopen week hebben we tijd besteed aan de week van gebed voor de  eenheid onder christenen.

Het thema dit jaar was ‘Recht voor ogen.’   Het ging over eerlijk met elkaar omgaan.  De kinderen van groep 5 t/ m 8

werkten vanuit een kinderfolder.  Groep 8 heeft het tienerprogramma gevolgd, met elke dag o.a. een nieuwe video ter

inspiratie voor een goed gesprek.

Als ouder bent  u namens de ouder-gebedsgroep benaderd om  sam en m et uw kind(eren) een gebedje, een tekening,

iets uit een gebedsboekje of een stukje uit de Bijbel op papier bij de juf of meester in te leveren.

Een reactie uit groep 7: Er zijn in onze klas briefjes ingeleverd met een gebed. De kinderen die hebben die voorgelezen

en het ging over arm e mensen die  in de winter een dak boven hun hoofd mogen krijgen, dat de zieken weer beter

worden en dat we een mooi leven mogen krijgen. We hebben ook  een foldertje gelezen over Jozef die in de put zat

en later bedrogen werd door vrouw van Potifar. Daar hebben we veel van geleerd; altijd op God blijven vertrouwen .

Jozef voelde zich in de gevangenis  nog veel vrijer dan in het paleis, dankzij het gebed.
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Wiskunde w edst rijd

De Bron doet ook dit jaar m ee aan de w ereldw ijde w iskunde w edstrijd. Dit is een wedstrijd waaraan wereldwijd 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 (leuk prijsjes) en een special

(boekje). Voor de allerbeste deelnemers zijn er grotere prijzen te winnen (bijv. e-reader, fotocamera, rekenmachine,

bluetoothspeaker, toegangskaart Nemo, spellen e.d.).  De wedstrijd word gehouden op 15 m aart 2019 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 11 feb r. 2019.  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 ruim te 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  Wizsm art !



8
Bronnieuws 6, jaargang 24

Update Vacature in tern begeleider bovenbouw

Zoals met u gedeeld is de BAC (benoemings advies comm issie) druk op zoek - en aan het werk - om een opvolger te

vinden voor meester Albert van Frankenhuyzen die per 1 mei 2019 met (welverdiend) pensioen gaat.  Er zijn intussen

meerdere gesprekken met kandidaten gehouden. De procedure is nog in volle gang. We verwachten een goede

opvolger voor meester Albert zullen vinden en rond maart/april te benoem en.

                   Bereikbaarheid & aanw ezigheidsoverzicht  van de directeur

In het onderstaande overzicht is zichtbaar op welke dagen en locaties ik werkzaam ben voor De Bron (uitzonderingen

daargelaten). Voor dringende zaken ben ik uiteraard telefonisch bereikbaar op: 06-13074056. Voor m inder dringende

zaken kunt u mij ook mailen/bereiken via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl

28 jan. t / m   1 febr.

maandag28 jan         ’s middags aanwezig op de hoofdlocatie /  ’s avonds aanwezig i.v.m. de open dag/ inschrijfavond

dinsdag 29 jan.          ’s morgens aanwezig op de dependance

woensdag 30 jan.     hele dag aanwezig op de  hoofdlocatie

vrijdag 1 febr.           hele dag aanwezig op de dependance

4 t / m  8 febr.

maandag  4 febr.      ’s middags aanwezig op de hoofdlocatie

dinsdag 5 febr.          ’s morgens aanwezig op de dependance

woensdag 6 febr.      hele dag aanwezig op de  hoofdlocatie

vrijdag 8 febr.           hele dag aanwezig op de dependance

11-15 febr.

maandag  11 febr.      ’s m iddags aanwezig op de hoofdlocatie

dinsdag 12 febr.          ’s morgens aanwezig op de dependance

woensdag 13 febr.      hele dag aanwezig op de  hoofdlocatie

vrijdag 15 febr.           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:

M r. Drostweg 6

tel. (0341) 25 34 86

(gr. 5 t/m 8)


