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  AGENDA 

 

donderdag 14 maart  

kijkmiddag project kunst  

16.00 – 17.30 u 

 

vrijdag 15 maart  

Bronnieuws komt uit. 

 

maandag 18 maart 

hoofdluiscontrole OB 

 

dinsdag 19 maart 

klankbordgroep (2) 

woensdag 20 maart 

rekenwedstrijd onder- en 

bovenbouw & 

donderdag 21 maart 

ANWB – Streetwise 

25 maart 

excursie groep 7 en 8b naar 

Amsterdam. 

 

3 april 

studiedag team, leerling vrij  

 

4 april 

verkeersexamen groep 7  

(schriftelijk)  

5 april 

Bronnieuws komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        13/03/2019 

                    Een vervroegde nieuwsbrief 

Voor scholen is deze periode vaak extra druk. Er wordt achter de schermen al weer 

nagedacht over de formatie van het komende jaar (de verdeling van de leerkrachten 

over de groepen) en - zoals u weet – ook over de ontwikkel- en verbeterdoelen (het 

schoolplan 2019/2023) voor de komende vier jaar.  

 

Al deze zaken zijn in ontwikkeling.  We liggen op schema en informeren de (P)MR bij 

nieuwe ontwikkelingen. Bovendien denkt de MR en ouders van de klankbordgroep 

(t.a.v. het schoolplan) mee. Dat is fijn! 

Gewoonlijk ontvangt u de nieuwsbrief op vrijdag. Vandaag hebben we echter een 

goede reden om de brief eerder - vandaag al - te sturen.   

Zoals u weet gaat meester Albert van Frankenhuizen, IB-er van de bovenbouw en 

bovenbouw coördinator per 1 mei met welverdiend pensioen.  Achter de schermen 

werken we aan het organiseren van zijn afscheid. Via de nieuws-brieven werd u 

geïnformeerd over de zoektocht naar een opvolger die zijn IB werkzaamheden kan  

over nemen.   

We hebben daarover goed nieuws: 

Na een intensive en uitgebreide sollicitatie procedure is de keus voor onze nieuwe 

intern begeleider (bovenbouw) gevallen op  Jan Matthijs Hulsman (35) uit Wezep.  Alle 

leden van benoemingsadviescommissie (ouders, leerkrachten en directeur) hebben 

unaniem aangegeven vertrouwen te hebben dat hiermee een goede nieuwe intern 

begeleider gevonden is. 

Jan-Matthijs Hulsman wordt voor twee dagen benoemd als intern begeleider. Vanaf 1 

mei (de datum dat Albert van Frankenhuizen met pensioen gaat) neemt Martijn van 

der Weerd de coördinerende werkzaamheden op de bovenbouw van Albert over.  Hij 

is daarmee ook het aanspreekpunt op de dependance van de school en zal daar 

meerdere dagen per week aanwezig zijn.   

Jan Matthijs zal na de zomervakantie starten met zijn werkzaamheden voor  

De Bron.  Tot die tijd nemen Lian Lobbezoo en ondergetekende de werkzaamheden 

van Albert op IB-gebied over en wordt er waar nodig hulp ingeroepen.  

We wensen Jan Matthijs, die binnenkort kennis gaat maken met het team, vast Gods 

onmisbare zegen toe bij de afronding van zijn huidige werkzaamheden en de 

voorbereidingen voor het werk op De Bron.  
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                    Welkom en afscheid 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen ingestroomd. In groep 6a is Eva gekomen. Enige tijd geleden 

is zij vanuit Ermelo verhuisd naar Nunspeet en heeft na de voorjaarsvakantie de overstap naar onze school gemaakt. 

In groep 1a zijn Bern en Nova in de klas gekomen en in groep 1c is Ruben aangeschoven. Wij wensen alle kinderen, 

groot en klein een goede tijd toe op de Bron. 

  

                   Open ochtenden  

                   Beste ouders van de onderbouw,  

 

Zoals u weet staat er voor dinsdag 19 maart en vrijdag 22 maart een open ochtend op de onderbouw gepland. U bent 

van harte welkom in de kleutergroep of om een circuitronde bij te wonen en zo te zien hoe uw zoon of dochter les 

krijgt.  

Op alle twee de ochtenden zijn er twee ronden van een half uur. De wisseling vindt plaats halverwege de circuitronde. 

Hier is bewust voor gekozen, omdat dit de meeste rust geeft in de groep en omdat u dan een ronde wisseling van het 

circuit kunt zien. Het spreekt voor zich dat er tijdens het bezoek in de klas, geen onderlinge gesprekken met elkaar of 

uw kind kunnen zijn, ook het stellen van vragen aan de leerkracht gaat op dat moment niet lukken. 

Na het bezoek in de groep, bent u van harte welkom om, met een kop koffie of thee, na te praten in de hal. Mocht u 

als ouders op de genoemde data niet kunnen, dan mag er ook één opa of oma per kind per klas deelnemen. 

Er zijn maximaal 8 ouders per ronde welkom en één ouder per kind per klas. U kunt zich inschrijven via het formulier 

dat bij het lokaal van uw kind hangt.  

 

                       Parro & het doorgeven van ziekmeldingen 

Bij de ‘invoering van Parro,’ ontving u een begeleidend schrijven. Hierin werd onder andere verteld dat ziekmeldingen 

niet via Parro maar – zoals gebruikelijk - telefonisch gemeld moeten worden. Sommige ouders geven de 

ziekmeldingen van de kinderen momenteel via Parro door. Dat kan er toe leiden dat de leerkracht voor de groep het 

bericht niet meekrijgt omdat het wordt gestuurd naar een collega die die dag niet werkt en/of de App nog niet 

gelezen is. Verzoek is daarom om ziekmeldingen telefonisch door te geven.  

 

 

                      Uitnodiging kijkmiddag project Kunst 

Op de school wordt er in alle groepen druk gewerkt rondom het kunstproject.  We zien hele creatieve kinderen en 

prachtige kunstwerken die we u niet willen onthouden! 

Daarom wordt u uitgenodigd voor de kijkmiddag op donderdag 14 maart  

U bent op beide locaties van 16.00 tot 17.30 uur van harte welkom om het werk van de kinderen te bewonderen.  

 

Opa’s, oma’s, broers en zussen zijn natuurlijk ook van harte welkom.  Graag tot ziens! 
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                     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. 

Informatie hierover naar de ouders is al (of wordt nog) verstuurd. De verkeersouders zijn druk bezig met de 

voorbereidingen en hopen op een mooie en nuttige dag!    

 

                      

                     Schoolzaalvoetbaltoernooi   

Vrijdag 1 maart vond er een zaalvoetbaltoernooi voor scholen plaats in de brake. Het was een goed georganiseerd 

toernooi waar 8 teams aan meededen. 

Er waren 2 poules van 4 teams en wij zaten in poule 1 samen met De Ontdekking , De Petra 1 en De Petra 2.                     

De eerste wedstrijd speelde we tegen De Ontdekking, die wedstrijd wonnen we gemakkelijk met 10-0. 

De volgende wedstrijd wonnen we met 2-1 van De Petra 2, die wedstrijd was heel spannend maar we gingen er op het 

laatst toch nog voorbij. De derde wedstrijd wonnen we ook het werd 3-0 tegen De Petra 1 daardoor stonden we in de 

finale. 

De Immanuelschool ging ook door naar de finale dus dat was onze tegenstander. We begonnen goed aan de 

wedstrijd, maar toch kregen zij een kans en die lag meteen in het net. Snel na de 1-0 maakte we 1-1 en dat was ook 

meteen de eindstand. 

Toen moesten er strafschoppen worden genomen om de finale te beslissen, de eerste strafschop scoorde de 

Immanuel maar toen scoorde wij ook, de tweede miste zij en toen konden wij de wedstrijd beslissen maar wij schoten 

op de paal. 

De derde strafschop scoorde de Immanuel, dus moesten we scoren maar dat lukte niet, dus werden we tweede. Het 

was wel een leuk toernooi en we hebben ons goed vermaakt. 

(van ons correspondenten: : Ivar van Wijnne, Sander Mekelenkamp en Devlin van de Steeg (gr. 8)  

De school bedankt de familie van Wijnne voor de betrokkenheid en de begeleiding van het team.  

 

 

                     

                      Wiskunde wedstrijd 

De Bron doet ook dit jaar mee aan de wereldwijde wiskunde wedstrijd.  Woensdagmorgen 20 maart is het zover. De 

ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen krijgen a.s. vrijdag per mail meer informatie.  Juf Lian begeleidt de 

kinderen van de onderbouw en meester Martijn begeleidt de kinderen van de bovenbouw.  
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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 maart  

Maandag 18 mrt ’s morgens aanwezig op de hoofdlocatie  

dinsdag 19 mrt.   ’s morgens aanwezig op de dependance  
woensdag 20 mrt.  ’s morgens aanwezig op de  dependance/hoofdlocatie 

vrijdag 22 mrt.  ’s morgens aanwezig op de dependance   

25 t/m 29 maart    

maandag  25 maart      ’s middags aanwezig op de hoofdlocatie 

dinsdag 26 maart          ’s morgens aanwezig op de dependance 

woensdag 27 maart      hele dag aanwezig op de  hoofdlocatie 

vrijdag 8 maart              hele dag aanwezig op de dependance   

1 t/m 5 april  

maandag 1 april       ’s middags aanwezig op de hoofdlocatie 

dinsdag 2 april          ’s morgens aanwezig op de dependance 

vrijdag 5 april            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:  

Mr. Drostweg 6 

tel. (0341) 25 34 86  

(gr. 5 t/m 8) 
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