25-01-2019
AGENDA

28 jan uari
Inschrijfavond kleuters en

Wees Welkom…
Som s… zie je ze liggen als je ergens voor de deur staat: zo’n m at m et het w oord
‘Welkom ’ er op. Mooi is dat.. de boodschap is dat je w elkom bent als bezoeker of gast in
dat betreffende huis of gebouw .

kennism aking m et directie
en leden van het team
(19.00 - 20.00 uur) aan de
Koning Julianastraat 25
Op en Dag
beide locaties van
09.00 – 12.00 uur
Dond erd ag 31 januari
OR-vergadering
vrijdag 1 feb ruari
Gebedsgroep
m aan d ag 4 febr.
Inform atieavond
instroom kleuters

Het is natuurlijk erg fijn om ergens w elkom te zijn. In onze sam enleving is dat niet
vanzelfsprekend. Je w elkom voelen heeft zeker ook te m aken m et je gew aardeerd en
veilig voelen. Jij m ag er zijn in de ogen van die ander.
Op een school is dat niet anders. Of je nu leerling, ouder of leerkracht bent: je
gew aardeerd 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 w elkom , veilig voelen?
- Wat kan ik (directeur) doen zodat m ijn leerkrachten zich gew aardeerd voelen?
- Wat kan ik (ouder) doen om de leerkracht te laten blijken dat ik hem / haar w aardeer?

w oen sd ag 13 feb r.
Studiedag team
leerling vrij

We w illen een school zijn w aar kinderen en ouders zich w elkom voelen. Dat blijft hard
w erken en hangt sam en m et de gezam enlijke inspanning van het team , kinderen en de
ouders. Sam en w erken aan het geluk en ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.

vrijdag 15 februari
Bronnieuw s kom t uit

Het ‘w elkom zijn’ sluit ook aan bij onze christelijke identiteit. Wij geloven dat God ons
w aardevol vindt en dat w e bij hem w elkom zijn in goede tijden, m aar ook in onze nood.

Op en Dag De Bron
(h eel Nun speet )
10.00 – 14.00 uur

Vanuit die gedachte w il elke leerkracht w erken en bouw en aan de ontw ikkeling van het
kind en zo veel m ogelijk m aatw erk leveren. Met vallen en opstaan dat w el. Als w e m aar
op w eg gaan en blijven opstaan!

18-22 febr.
Week van de
oudergesprekken .
vrijdag 22 febr.
Rapport gaat m ee.
m aan d ag 4 m aart
Start projectw eek Kunst.
d ond erd ag 14 m aart
kijkm iddag/ avond
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Nieuw e leerlin g en / Welkom aan … ..

Na de kerstvakantie zijn er 4 nieuw e kleuters gestart in groep 1c: Elian, Milan, Sophie en Eliam . In groep 1a is Nick erbij
gekom en. Voor som m ige kleuters is het even w ennen, m aar ze beginnen hun draai al te vinden. Ook groep 6a m ocht
een nieuw e klasgenoot verw elkom en. Colin heeft de overstap naar onze school gem aakt. We w ensen alle kinderen en
hun ouders een goede tijd toe bij ons op de Bron.

Vanu it h et t eam en de b etro kken heid op elkaar
Zoals u w eet zijn som m ige leerkracht thuis of m inder aanw ezig op school. Redenen liggen som s in blijde gebeurtenissen (de geboorte van een zoon) en dan w ordt er bijvoorbeeld genoten van zw angerschapsverlof. Voor andere
collega’s geldt dat er ziekte is of teleurstelling om dat het herstel langer duurt dan gehoopt. Weer andere collega’s zijn
succesvol gere-integreerd en w eer 100% beter of zijn hard op w eg en w erken juist aan het hervatten van de w erkzaam heden. Er zijn ook collega’s die voor een gedeelte ziek zijn gem eld om dat het licham elijk gezien even goed is om
een pas op de plaats te m aken. We denken aan hen en w ensen hen kracht, succes en letterlijk nieuw e energie toe. Het
is fijn om te m erken dat de ouders van de gebedsgroep hen en de school in het algem een m eeneem t in de gebeden
en dat collega’s bijspringen (en hebben gesprongen) zodat het onderw ijs kan doorgaan. Zo m ogen w e ook team zijn
en betrokken op elkaar.
In dit alles w eten w e ook dat er onder ouders/ verzorgers persoonlijke zorgen zijn, w aaronder ziekte en/ of verlies van
een geliefde. Dit blijft in gedachten en ook hier geldt dat w e u alle kracht en herstel toe w ensen.

Op en d ag De Bro n
28 januari is er w eer een open dag en inschrijfavond (Julianastraat 25) w aar w e graag (belangstellende) ouders van
harte w elkom heten om op onze school een kijkje te nem en. 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 om geving op onze school te w ijzen. Dat kunnen (toekom stige) gezinnen uit de w ijk Molenbeek zijn of m isschien
w el uw buren/ bekenden. We stellen de school en onze w erkw ijze graag aan hen voor. Wij zeggen: “Van harte w elkom !”
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Vo orleeson t b ijt op w oensd ag 23 jan uari

Afgelopen w oensdag w as het voorleesontbijt voor de g roepen 1 tot en m et 4. We zijn de ochtend gestart m et een
lekker ontbijt in de groepen en vervolgens w erd er voorgelezen door opa’s en om a’s. In totaal w aren er bijna 70 opa’s
en om a’s die kw am en voorlezen. Door de hele school heen zaten groepjes kinderen verspreid en zij hebben echt
genoten.
Alle opa’s en om a’s die hebben voorgelezen: nogm aals heel hartelijk bedankt.
Mede dankzij uw hulp is het ook dit jaar w eer een groot succes gew orden!

Voet b alt oernooien en jaarkalend er

Op de jaarkalender voor ouders van de Bron stond onder voorbehoud verm eld dat het (veld)voetbaltoernooi op 11
april w as. We w eten dit nooit helem aal zeker. Intussen is duidelijk dat het voetbaltoernooi gehouden w ordt op 24 ap ril.
De jaarkalender is hierop aangepast. U kunt deze (m eest actueel en bijgew erkt) dow nloaden via de schoolw ebsite.
https:/ / debron-nunspeet.nl/ w p-content/ uploads/ 2019/ 01/ jaarkalender-voor-ouders-2018-2019-de-bron-1.5.pd f
Wat het voetbaltoernooi betreft het volgende: zodra de scholen de uitnodiging ontvangen hebben van de organisatie
hoort u m eer over het opgeven e.d. We verw achten binnenkort m eer te horen.
Zaalvo et b alt oernooi
Evenals voorgaande jaren organiseert Sportbedrijf Nunspeet B.V. het Nunspeets zaal voetbaltoernooi voor basisscholen
in het sport- en recreatiecentrum “De Brake”. Het evenem ent voor de groepen 8 vindt plaats in de voorjaarsvakantie op
vrijdag 1 m aart. De ouderraad betaalt de deelnam ekosten en w ij stellen sam en m et de kinderen tw ee team s ( van 8
voetballers) sam en. De voorbereiding is daarvoor al in volle gang. Het is w el noodzakelijk dat er een groepsleiding
(ouder) aanw ezig is op die dag, m aar deze uitnodiging hebben de jongens vast al doorgegeven.
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Parro en de verdere in vo erin g ervan .

Zoals u w eet w erken w e al w eer een groot aantal m aanden m et Parro, een eigentijdse comm unicatie-App.
Zoals beschreven in de ouderbrief (van septem ber) gaan w e langzam erhand gebruik m aken van m eer m ogelijkheden
/ functionaliteiten van Parro: de m ogelijkheid om 1 op 1 m et de leerkracht een gesprek aan te gaan, het plaatsen van
berichten m et foto’s en de gespreksplanner voor de 10-m inutengesprekken zijn al in gebruik.
De achterliggende periode hebben w e gebruikt om te
experim enteren m et o.a. de agenda/ kalender functie.
Het gaat dan vooral om (enkele) groepen van de bovenbouw .
De ‘agenda functie’ m aakt het o.a. m ogelijk om dat er
huisw erk gem aakt m oet w orden of een toets is of een
bepaalde activiteit plaatsvindt.
Tijdens de kom ende 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 w e deze agenda functie (blijvend) gebruiken?
Waarvoor dan precies en in w elke groepen?
Is het aan aanvulling (herinnering) dat er huiswerk is m eegegeven?
Feedback van ouders zal o.a. gevraagd w orden aan de MR en de Klankbordgroep. Belangrijk daarbij is de doorgaande
lijn en de vanzelfsprekend m oet agenda m oet een praktische aanvulling zijn, die niet de verantw oordelijkheid bij
kinderen (er w ordt im m ers door de leerkracht in de klas huisw erk of een toets opgegeven) w egneem t. Anders gezegd:
als het huisw erk niet in Parro staat, w il dat niet zeggen dat het niet opgegeven is en dus vervalt. Als team zullen w e
heldere afspraken m aken en hierover m et u com m uniceren.

St u died ag 13 feb r. en scho o lo n tw ikkelin g
Woensdag 13 februari heeft het team w eer een studiedag en zijn de kinderen vrij. Voor het team een belangrijke en
w aardevolle dag. We nem en de tijd om in gesprek te gaan over de plannen voor de kom ende vier jaar (schoolplan
2019-2023) en gaan dit vaststellen. We spreken o.a. over invoering van Parro, ons nieuw ontw ikkelde beleidsplan
rondom het onderw ijs aan m eer en hoogbegaafde kinderen en verschillende onderwijskundige zaken en uitw erking
van overheidsbeleid. Belangrijke zaken kom en terug bij de MR.

Lan d elijke st akin g sd ag op vrijd ag 15 m aart
U heeft ongetw ijfeld vernom en in de landelijke pers dat de algem ene onderw ijs bond (AOB) 15 m aart heeft
uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor alle onderwijssectoren. Dit betekent dat onder het personeel van de Bron
zal w orden gepeild w ie gebruik w il m aken van zijn/ of haar stakingsrecht en dus gehoor w il geven aan de staking.
Op basis van peiling zal de schooldirecteur bepalen of de school al dan niet gesloten w ordt. U kunt er van op aan dat u
ruim een m aand van te voren te horen krijgt w at de peiling (die nu gaande is) heeft opgeleverd en/ of de school al dat
niet dicht gaat.
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Ku nst - en cult uu rlessen en een m ooi voorb eeld d aarvan.
In de afgelopen periode nam en de kinderen deel aan verschillend kunt- en cultuurlessen. Naast het kunstm enu
w aaraan veel scholen deelnem en wil de Bron ook breed aanbod van disciplines van kunstlessen aan de leerlingen aan
te bieden. We m aakten hier vorig jaar een start m ee en w erken dit steeds verder uit.
Een m ooi voorbeeld van een activiteit uit het kunstm enu (Cultuur-kust) is de activiteit w aarbij kinderen m et behulp van
klei poppetjes een zogenaam d Stop Motion film pje hebben gem aakt. Groep 5 heeft deze activiteit gedaan en dit w as
erg geslaagd. De (korte) film pjes, het zijn er 10, staan op de schoolw ebsite. Erg leuk om te bekijken. Goed gedaan
jongens en m eisjes!

https:/ / debron-nunspeet.nl/ nieuw s/ stop-m otion-film pjes/

Pro ject Ku nst .
Als school hebben w e de eerste w eek na de voorjaarsvakantie een projectw eek over “Kunst”. Er w orden nu al allerlei
ideeën ontw ikkeld om daar in de klas m ee aan de gang te gaan. In de volgende nieuw sbrief leest u m eer daar over.
Wel w illen w e u alvast m eedelen dat er voor de bovenbouw m et een cultureel uitje de projectw eek w ordt gestart of
beëindigd:

·

We hebben uiteraard contacten gelegd m et ons Museum in Nunspeet, m .n. nu Marjolein Bastins
tentoonstelling daar nog is. Wanneer uw kind daar naar toe gaat w ordt u nog bericht.

·

Het Am sterdam s gem eentebestuur biedt voor onze groepen 6 t/ m 8 een gratis busvervoer aan naar het Rijksen Stedelijk Museum in Am sterdam . We m aken natuurlijk graag gebruik van deze uitnodiging .De overige
kosten w orden door de school gedragen, dus het kost u niets.
Maand ag m org en 4 m aart : groep 6a/ 8a en groep 6 gaan naar het Rijksm useum ( vertrek 9.00 uur en hopen
rond 13.00 uur w eer op school terug te zijn. De excursie m et het program m a “Proef de Gouden Eeuw ” duurt
daar anderhalf uur.
Maand ag m o rg en 25 m aart : De groepen 7 en 8b gaan naar het Stedelijk Museum in Am sterdam . Vertrekken
om 9.00 uur en zijn ook om streeks 13.00 uur w eer 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, m aar deze datum kunt u alvast noteren om er
m ogelijk rekening m ee te houden.
Het project w ordt afgesloten m et een kijkdag op donderdag 14 m aart, w aarvoor u zal w orden uitgenodigd.
We hopen op een paar leerzam e en creatieve w eken!’
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Afn am e Cit o t oet sen
Voor de kerstvakantie schreven w e over de afnam e van de zogenaam de citotoetsen. 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 ‘w aar 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). Intussen zijn de m eeste 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 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)?
Tijdens de oudergesprekken (in de w eek van 18 tot 22 febr.) zal de groepsleerkracht de resultaten van uw kind(eren)
m et u bespreken.

Week van d e oud erg esp rekken : in sch rijven via Parro.

De oudergesprekken (gekoppeld aan het 1e rapport) w orden gehouden in de w eek van 18 t / m 22 feb r.
De organisatie (het inschrijven) zal w eer gebeuren via Parro. We verw achten veel ouders te zien.
Dit betekent dat de leerkracht w eer 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 aand ag 11 feb r. 08.00 u ur en ein d ig t 12 feb r. o m 20.00 uur. U heeft dus tw ee dagen om
zich in te schrijven. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.
We hopen op fijne en goede gesprekken, zodat w e elkaar over en w eer kunnen inform eren over het w elbevinden
den ontwikkelingen van de kinderen.

Week van h et g eb ed
In de afgelopen w eek hebben w e tijd besteed aan de w eek van gebed voor de eenheid onder christenen.
Het them a dit jaar w as ‘Recht voor ogen.’ Het ging over eerlijk m et elkaar om gaan. De kinderen van groep 5 t/ m 8
w erkten vanuit een kinderfolder. Groep 8 heeft het tienerprogram m a gevolgd, m et elke dag o.a. een nieuw e video ter
inspiratie voor een goed gesprek.
Als ouder bent u nam ens de ouder-gebedsgroep benaderd om sam en m et uw kind(eren) een gebedje, een tekening,
iets uit een gebedsb oekje of een stukje uit de Bijbel op papier bij de juf of m eester in te leveren.

Een reactie uit groep 7: Er zijn in onze klas briefjes ingeleverd m et een gebed. De kinderen die hebben die voorgelezen
en het ging over arm e m ensen die in de w inter een dak boven hun hoofd m ogen krijgen, dat de zieken w eer beter
w orden en dat w e een m ooi leven m ogen krijgen. We hebben ook een foldertje gelezen over Jozef die in de put zat
en later bedrogen w erd door vrouw van Potifar. Daar hebben w e veel van geleerd; altijd op God blijven vertrouw en .
Jozef voelde zich in de gevangenis nog veel vrijer dan in het paleis, dankzij het gebed.
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Wiskun de w ed st 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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Up date Vacatu re in tern b egeleider bo ven b o uw

Zoals m et u gedeeld 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 (w elverdiend) pensioen gaat. Er zijn intussen
m eerdere gesprekken m et kandidaten gehouden. De procedure is nog in volle gang. We verw achten een goede
opvolger voor m eester Albert zullen vinden en rond m aart/ april te benoem en.

Bereikb aarheid & aanw ezig heid soverzich t van d e d irect eu r
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
28 jan. t / m 1 feb r.
m aandag28 jan
’s m iddags aanw ezig op de hoofdlocatie / ’s avonds aanw ezig i.v.m . de open dag/ inschrijfavond
dinsdag 29 jan.
’s m orgens aanw ezig op de dependance
w oensdag 30 jan. hele dag aanw ezig op de hoofdlocatie
vrijdag 1 febr.
hele dag aanw ezig op de dependance

4 t / m 8 feb r.
m aandag 4 febr.
dinsdag 5 febr.
w oensdag 6 febr.
vrijdag 8 febr.

’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

11-15 febr.
m aandag 11 febr.
dinsdag 12 febr.
w oensdag 13 febr.
vrijdag 15 febr.

’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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