15-02-2019
AGENDA
Zaterdag 16 febr.
Open Dag De Bron
(heel Nunspeet)
10.00 – 14.00 uur
18-22 febr.
Week van de
oudergesprekken.
vrijdag 22 febr.
Rapport gaat mee.
Voorjaarsvakantie
25 febr. t/m 1 mrt.
maandag 4 maart
Start projectweek Kunst.

groep 6 en 6/8 op
excursie naar Amsterdam
woensdag 6 maart
MR bijeenkomst
maandag 11 maart
hoofdluiscontrole BB
woensdag 13 maart
biddag

Zalig zijn zij….

Soms hoor je het iemand zeggen … “Ik heb zalig gegeten.” Daarmee wordt dat
bedoeld dat de persoon in zeer grote mate aangenaam of heerlijk genoten
heeft van het eten. In de Bijbelse betekenis ‘zalig’ vooral deel hebben aan het
heil.
In de bekende zaligsprekingen van Jezus (de Bergrede, Matth.5:3-12) spreekt
Jezus tegen de aanwezige mensen (schare) en is Hij vol ontferming en
beroering. Hier wordt ook wel het woord ‘welgelukzalig’ gebruikt. Dat zou je
kunnen vertalen met overgelukkig (in God).
Wat we ook leren uit de bijbel is dat kinderen een bijzondere plek innemen in
het hart van Jezus en in het Koninkrijk van God. Jezus stelt kinderen als
voorbeeld en maakt hen belangrijk en dat zijn ze ook. Kinderen zijn een
Godsgeschenk.
Hier moest ik aan denken toen ik het gedicht ‘Zalig zijn zij…’ las. Hoe kunnen
we kinderen gelukkig maken? Welke aandacht is daar voor nodig? Thuis en op
school? Het antwoord ligt wellicht wel in het onderstaande gedicht..
Zalig zijn zij..
Gelukkig de kinderen, die zonder angst naar school gaan.
Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten
Gelukkig de kinderen, die ondanks zichzelf, zichzelf mogen zijn.

donderdag 14 maart
kijkmiddag project kunst
16.00 – 17.30 u
vrijdag 15 maart
Bronnieuws komt uit.
maandag 18 maart
hoofdluiscontrole OB

Gelukkig de kinderen, die naast een handelingsplan,
echte aandacht krijgen
Gelukkig de kinderen,
die op een school zitten,
waar meesters en juffen
hen zien
Als Godsgeschenk..

dinsdag 19 maart
klankbordgroep (2)
woensdag 20 maart
Rekenwedstrijd onder- en
bovenbouw &
–
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Vervolg agenda

25 maart: excursie groep 7 en 8b naar Amsterdam.
3 april: studiedag team, leerling vrij
4 april: verkeersexamen groep 7 ( schriftelijk)

1

Nieuwe leerlingen / Welkom aan
In groep 1a is Sophie de groep komen versterken, haar zusje Marin is in groep 1c erbij gekomen net als Vigo. We zijn
blij dat wij hen hebben mogen verwelkomen en wensen hen veel plezier bij ons op de Bron.
Misschien is het u al opgevallen, maar we hebben weer veel nieuwe stagiaires binnen onze school. Zowel op de
onder- als op de bovenbouw lopen er stagiaires onderwijsassistenten als pabo studenten. Wij zijn blij met hun
vertrouwen in onze school en hun extra handen in de klas. Ook hen wensen we een goede tijd bij ons op de Bron.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)
We vragen uw aandacht voor het volgende:
Op de onderbouw, blijven er zeker op donderdag zeer veel kinderen over. We hebben dan ook besloten om de
kleuters te verdelen over twee groepen. Groep 1c en 1b/2b zitten in de hal en groep 2a en 1a zitten in het lokaal van
groep 1a. Zo hebben wij weer meer overzicht en de kleuters meer rust tijdens het eten.
Mocht u nog geen naam op de trommel en beker (pakje drinken) van uw kind gezet hebben en u maakt wel gebruik
van de koelkast, wilt u dit dan alsnog doen. Dit voorkomt onnodig gezoek van de overblijfouders. Zij zetten immer
het eten klaar voor uw kind.
Na de voorjaarsvakantie vervalt de regel: derde kind uit het gezin dat op dezelfde dag overblijft is gratis. Vanaf dat
moment moet u voor alle kinderen gaan betalen. Deze regel was eerder al op de andere CNS scholen vervallen. Wilt
u hier rekening mee houden wanneer u uw kind(eren) laat overblijven?
Voor het overblijven op de bovenbouw de volgende mededeling
Het aanmelden (maar ook het afmelden) van kinderen die overblijven op de bovenbouw (groep 5 t/m 8) kan bij de
coördinator M. Tijhoff. Dat kan en mag ook via een app (06-14135815).

Wijziging (adres/contact)gegevens
Wanneer uw telefoonnummer verandert, u verhuist of er zijn andere zaken die aangepast moeten worden in ons
systeem, geef dit dan op tijd door via een briefje of via de mail van juf Lian. Hartelijk dank!
lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl

Vanuit het team / personele wijzigingen onderbouw
Zoals uw weet zijn er enkele leerkrachten van de onderbouw die die gedeeltelijk ziekte- of zwangerschapsverlof
hebben en/of re-integreren. Als zwangerschapsverlof overgaat in ouderschapsverlof en/of leerkrachten meer uren
gaan re-integreren wordt er altijd gekeken naar goede personele oplossingen. Om alles in goede banen te leiden
vinden er daarom na de voorjaarsvakantie (en de week daarna) enkele (kleine) personele wijzigingen plaats. De
ouders van de desbetreffende groepen worden vanzelfsprekend schriftelijk verder geïnformeerd.
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Open dag (onderwijs en kinderopvang Nunspeet) op 16 febr. en inschrijving broertjes en zusjes
Na de open ochtend en avond van eind januari vindt er nu een gezamenlijke open dag plaats van veel scholen in
Nunspeet inclusief de kinderopvang. Deze dag is zaterdag 16 febr. en ook onze school (locatie onderbouw, Koningin
Julianastraat 25) is open van 10.00 tot 14.00 uur. Belangstellenden krijgen een rondleiding en uitleg over de manier
waarop wij werken als school. Bovendien kan er ingeschreven worden.
Mocht u op dit moment een schoolgaande kind op de Bron hebben met een jonger broertje of zusje die in de loop
van het komende schooljaar (2019/2020) de leeftijd van vier jaar bereikt, dan zien wij graag uw inschrijving
tegemoet. Dit is heel belangrijk in verband met het maken van de formatie (groepen verdeling). Als wij weten op
hoeveel leerlingen wij kunnen rekenen en in welke maanden van het schooljaar ze instromen, kunnen we tijdig
bepalen hoeveel groepen er gevormd kunnen worden.

Terugblik studiedag 13 febr. & schoolontwikkeling
Woensdag 13 februari had het team een studiedag. Voor het team zijn dit altijd belangrijke dagen, omdat we de tijd
kunnen nemen om samen in gesprek te gaan. Afgelopen woensdag hebben we de grote lijnen uitgezet voor de
komende vier jaar in de vorm van doelen die worden beschreven in het zogenaamde schoolplan 2019/2023. We
schreven hier al eerder over. We hebben er goed over nagedacht. Zowel met de klankbordgroep als de MR
(instemming) worden de plannen besproken en wordt er feedback gevraagd. Het gaat immers over het onderwijs
aan uw kinderen. Ook is er gesproken over Parro, het nieuw ontwikkelde plan rondom onderwijs aan meer en
hoogbegaafde kinderen en verschillende onderwijskundige zaken en uitwerking van overheidsbeleid. Belangrijke
zaken komen terug bij de MR en worden ook via de nieuwsbrief met u gedeeld.

Landelijke stakingsdag op vrijdag 15 maart – De Bron blijft open
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 is gepeild wie gebruik wil maken van zijn/of haar stakingsrecht en dus gehoor wil geven aan de staking. De
uitkomst van die peiling is, dat er door leerkrachten niet gestaakt gaat worden, waarmee de school op 15 maart
gewoon open blijft.
Dat betekent niet dat het team van de Bron geen werkdruk kent of ervaart. Het onderwijs (net als veel andere
sectoren: zorg, politie e.d. ) staat onder druk vanwege tekort aan personeel en werkdruk in het algemeen. Zowel op
school als bovenschools niveau wordt hier over gesproken. Tijdens de studiedag is er ook een start gemaakt het
nieuwe gesprekken over werkdruk en het verdelen van werk. Op woensdag 3 april (studiedag) gaat het team in
gesprek over het zogenaamde werkverdelings-plan. Met dit plan wordt er nog bewuster gekeken naar de
organisatie van het onderwijs en de manier waarop leerkrachten worden ingezet, het werk verdelen, samen werken
en leren van en met elkaar.
Vanzelfsprekend allemaal vanuit de gedachten en wens om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en goed
onderwijs te kunnen (blijven) bieden aan ‘onze’ kinderen. Maar ook om te zorgen dat leerkrachten overeind blijven
en het werk met veel plezier (blijven) doen. Daar gaan wij voor!
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Luxe verzuim
Binnenkort start de voorjaarsvakantie. Een mooie week waarin sommige gezinnen op (wintersport)vakantie gaan.
Het komt voor (ook op De Bron) dat kinderen de vrijdag voor de vakantie ziek worden gemeld, waarna het gezin
aan het einde van de morgen of het begin van de middag vast gaat rijden naar het wintersportadres. Dit valt in de
ogen van de wet op de leerplicht onder het zogenaamde luxe verzuim.
De gemeente Nunspeet (de ‘consulenten van leerplicht’) heeft daarom alle scholen laten weten dat zij op vrijdag 22
februari 2019 extra aandacht schenken aan het luxe verzuim. Scholen zijn verplicht om op vrijdag 22 februari 2019
verdachte afwezigheid van leerlingen melden bij de leerling zaken. Het gaat dan om nieuwe verdachte
ziekmeldingen op de vrijdag en/of het zonder toestemming eerder vertrekken naar het vakantieadres.
Er worden dan huisbezoeken afgelegd door de consulenten van leerplicht, waarbij zal worden nagegaan of er
daadwerkelijk spraken is van ziekte of van luxe verzuim.
Graag stel ik u hiervan op de hoogte zodat u een goede afweging kan maken.

Sport toernooien tijdens de voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarvakantie vinden er weer enkele sporttoernooien plaats. De organisatie (aanmelden e.d.) was/is
in handen van enkele collega’s. Toeschouwers zijn van harte welkom. Zo is er o.a. een zaalvoetbaltoernooi en een
tafeltennistoernooi. Over dat laatste hieronder wat meer informatie voor wie er wil komen kijken en aanmoedigen.

TAFELTENNIS scholierentoernooi 2019
In de voorjaarsvakantie vindt in Nunspeet voor de 35e keer het Scholierentoernooi Tafeltennis plaats. Dit jaar is het
op woensdag, 27 februari en, wie verder komt, op donderdag, 28 februari 2018. Er zijn 11 leerlingen die meedoen,
wie komt hen aanmoedigen? Het toernooi vindt plaats in de sporthal Feithenhof aan de Elektraweg in Nunspeet.

Week van de oudergesprekken
Volgende week (18 t/m 22 febr. ) vinden de oudergesprekken weer plaats.
De organisatie (het inschrijven) gebeurde via Parro.
We hopen op fijne en goede gesprekken, zodat we elkaar over en weer kunnen informeren over het welbevinden en
de ontwikkeling van de kinderen.
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Van de verkeersouders

STREETWISE
Op donderdag 21 maart a.s. is het weer zover! Dan mogen alle groepen weer aan de slag met de verkeerssituaties
die door de ANWB worden begeleid. Alle kinderen van groot tot klein mogen dan op hun eigen manier zelf ervaren
hoe het is om deel te nemen aan het verkeer. Sommige groepen zullen die dag iets eerder op school moeten komen
of iets later terug zijn op school. Deze groepen zullen na de voorjaarsvakantie een brief ontvangen met nadere
informatie daarover. Na de vakantie zullen alle kinderen ook een folder mee krijgen waarin het één en ander over
Streetwise wordt uitgelegd. De verkeersouders zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen op een mooie en
nuttige dag!
Auto’s rijden langs ingang school
De afgelopen weken is het de verkeersouders opgevallen dat er steeds meer
(groot)ouders/verzorgers/oppasmoeders met hun auto bij het aanvangen en uitgaan van de school langs de ingang
van de school rijden/stil staan om de kinderen af te zetten. Helaas heeft dit afgelopen week geleid tot een botsing
tussen een auto en een moeder op de fiets.
Wij willen u dan ook nogmaals een dringend verzoek om de navolgende afspraken nog eens goed door te nemen:
 mocht u met de auto komen, rijd dan NIET voor school langs. (Informeer ook de mensen die uw kind
naar school brengen/ophalen). De andere ouders hebben vaak broertjes en/of zusjes mee die nog niet
goed uitkijken. Daarnaast staat het vol met fietsen en bent u sneller als u even omrijdt;
 parkeer uw auto in de wegrijrichting, om te voorkomen dat u achteruit moet rijden. Zo ziet u in één
oogopslag al de fietsende/lopende kinderen om u heen. Ze fietsen/lopen zo in uw dode hoek!
 de gele strepen voor het hek zijn u vast al wel opgevallen. Laat deze vrij voor de kinderen die uit school
komen, zodat ze makkelijker door kunnen lopen en niet tussen de ouders heen hoeven te zoeken;
 als u uw kind af wilt zetten met de auto, doe dit NIET voor de ingang van school en op de stoep vlakbij
(de ingang van de) school.
Wilt u zich aan bovengenoemde afspraken houden? De veiligheid van onze kinderen staat voorop! Dat bent u toch
ook met ons eens?

Wiskunde wedstrijd

De Bron doet ook dit jaar mee aan de

wereldwijde wiskunde wedstrijd.

Dit is een wedstrijd waaraan wereldwijd 6,5 miljoen deelnemers uit 60 landen meedoen. De wedstrijd vindt plaats
op donderdag 21 maart (per abuis werd eerder15 maart vermeld).
Vanwege Streetwise (zie stukje hierboven) zal de school de wedstrijd echter organiseren op woensdagmorgen 20
maart. Dit betekent dat het opgaveblad nog die dag nog niet mee naar huis mag.
Er hebben zich in totaal 15 kinderen zich opgegeven. Leuk! De voorbereidingen zijn in volle gang en de school
heeft alle deelnemers aangemeld. Juf Lian begeleidt de kinderen van de onderbouw en meester Martijn begeleidt
de kinderen van de bovenbouw. De kinderen die deelnemen (en hun ouders) krijgen na de voorjaarsvakantie meer
informatie. Oefenen maar! https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/interactief-oefenen/
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Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht 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
minder dringende zaken kunt u mij ook mailen/bereiken via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of
debron@cnsnunspeet.nl
18 t/m 22 febr.
Maandag 18 jan ’s morgens aanwezig op de hoofdlocatie
dinsdag 19 jan. ’s morgens aanwezig op de dependance
’s middags aanwezig op de hoofdlocatie (voor de groep)
woensdag 20 jan. ’s morgens aanwezig op de hoofdlocatie
vrijdag 22 jan.
’s morgen’s aanwezig op de dependance

4 t/m 8 maart
maandag 4 maart ’s middags aanwezig op de hoofdlocatie
woensdag 6 maart hele dag aanwezig op de hoofdlocatie
vrijdag 8 maart
hele dag aanwezig op de dependance

11-15 maart
dinsdag 12 maart
’s morgens aanwezig op de dependance
woensdag 13 maart hele dag aanwezig op de hoofdlocatie
vrijdag 15 maart
hele dag aanwezig op de dependance

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

CNS De Bron
Postbus 195, 8070 AD Nunspeet
www.debron-nunspeet.nl
debron@cnsnunspeet.nl
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Dependance:
Mr. Drostweg 6
tel. (0341) 25 34 86
(gr. 5 t/m 8)
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