05-04-2019
AGENDA

di. 9 april
Praktisch verkeersexamen
vrij. 12 april
Sportdag groep 7-8
Wiltsangh
di. 16 april
Start Eindtoets gr. 8
do. 18 april
Paasontbijt (kinderen nemen
zelf ontbijt mee – info volgt)
Paasviering in de groepen

Afscheid meester Albert
De maand april is voor het team een bijzondere maand. Naast het gewone
dagelijkse werk en alles wat daar bij komt kijken, realiseren we ons dat
meester Albert (intern begeleider bovenbouw) eind april met pensioen gaat.
We proberen hem een onvergetelijke dag te bezorgen (26 april is de
afscheids dag), gunnen hem van harte zijn pensioen, maar weten
tegelijkertijd dat een brok van kennis en ervaring de school gaat verlaten.
Dat meester Albert al een ‘tijdje meeloopt’ wordt duidelijk in de
onderstaande uitnodiging die verspreid is. Ook u bent van harte welkom om
meester Albert de hand te drukken.
De uitnodiging is dus ook voor ouders/verzorgers van de Bron.

vrij. 19 april t/m ma. 22
april leerlingen vrij
(paasdagen)
woe. 24 april
Voetbaltoernooi
do. 25 april
Schaats je wezenloos - actie
vrij. 26 april
koningsontbijt
koningspelen
afscheidsdag Meester Albert
14.30 -16.00 uur
Afscheidsreceptie op de
dependance
29 april t/m 4 mei
meivakantie

In de bijlage bij deze
nieuwsbrief deelt de
OR het financieel
overzicht van
2018-2019
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Paasfeest, we gaan op weg..
Zowel op de onder- als bovenbouw locatie bereiden we ons voor op het komende paasfeest. We denk dan terug
aan het lijden en sterven van Jezus voor ons als mensen en dat Hij Leeft. Een nieuw begin! Op beide locaties is dat
zichtbaar gemaakt in de hal. Zo gaan we met de kinderen op weg. Hieronder ziet u wat foto’s.

opstelling op de onderbouw – Jezus leeft

Opstelling op de bovenbouw – op weg naar pasen
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Paasfeest op school
Donderdag 18 april zullen wij in de klassen het Paasfeest vieren. Wij starten deze dag met een paasontbijt. De
kinderen mogen zelf een ontbijt mee naar school nemen. De ouders van de onderbouw ontvangen nog een extra mail
met informatie en op de bovenbouw zullen de collega's u via de kinderen of Parro laten weten hoe zij het ontbijt
organiseren. Na het ontbijt zullen wij samen met de kinderen luisteren naar het opstandingsverhaal. Na het donker
van het lijden en het sterven van Jezus, gedenken wij het grote wonder van het opstaan van de Zoon van God en wat
dit mag betekenen in ons leven.

Welkom en afscheid
Opnieuw hebben wij weer nieuwe kleuters mogen verwelkomen. In groep 1c hebben Dana en Noah hun plekje
gevonden. De kleuters van groep 1a hebben afgelopen week kennis gemaakt met Jay Jay. Hij is sinds kort met zijn
ouders vanuit Curaçao in Nederland komen wonen. Best lastig om je thuis te voelen in en vreemde klas wanneer je de
Nederlandse taal nog niet spreekt, maar gelukkig zijn er voldoende kinderen die hem willen helpen.
Wij wensen alle kleuters en hun ouders een fijne en leerzame tijd toe bij ons op de Bron.

Aandachtspunt vanuit de onderbouw
Het valt ons op dat steeds meer kinderen extra vroeg op school gebracht worden. Wij zijn blij met het enthousiasme
van jullie allen om de dag op school vroeg te beginnen, maar zeker voor kleuters, is dit niet altijd even prettig. Immers
ze zitten voordat de dag start al een tijd op hun stoel te wachten en de leerkrachten zijn vaak nog elders in de school
om dingen te regelen. Wij vragen u dan ook om de schooltijden van 8.20 en 13.05 voor het brengen van de kleuters in
de klas te respecteren.
Mocht het een keer nodig zijn dat u, uw kind wel eerder op school moet brengen, doe dit dan in overleg met de
leerkracht van uw kind.
Ook willen wij nog een keer benadrukken dat het niet de bedoeling is dat een ouder broertje of zusje mee de
kleutergroep in gaat om een jonger broertje of zusje weg te brengen. Ook kinderwagens mogen de klas niet in. Wij
hebben volle kleutergroepen, zeker bij het wegbrengen is het druk in de klas en de leerkrachten willen graag het
overzicht houden en de ruimte hebben om hun kinderen te verwelkomen.

Van de verkeersouders: Streetwise
Donderdag 21 maart jl. stond in het teken van Streetwise: kinderen veilig leren omgaan met het verkeer en hoe zij zich
veilig door het verkeer kunnen gaan. De ANWB, die hiervoor praktische trainingen geeft in verkeersvaardigheid, kwam
deze dag naar onze school. Speciaal voor kinderen op de basisschool hebben zij 4 programma’s. Voor groep 1/2: Toet
toet (in de gymzaal), voor groep 3/4: Blik en klik (in de Brake), voor groep 5/6: Hallo auto (op straat voor school) en
voor groep 7/8: Trapvaardig (op het schoolplein). De kinderen waren erg enthousiast en deden heel goed mee. Het
was een geslaagde dag!
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De ANWB-instructeurs willen de ouders nog één punt van aandacht mee geven: kinderen die kleiner zijn dan 1.35m
moeten (het liefst) in een autostoel of op een zitverhoger te zitten, met de gordel over de schouder en niet onder de
arm. Veiligheid voor alles!
De leerlingen van groep 7 hebben inmiddels
het schriftelijk verkeersexamen achter de rug (4 april).
Op dinsdag 9 april a.s. zal bij hun het praktisch
verkeersexamen worden afgenomen. Wij willen jullie
daarvoor heel veel succes toewensen!

Schaatsen op het schoolplein
Op 25 en 26 april wordt er op het schoolplein van basisschool De Bron in Nunspeet geschaatst. Voor de actie ‘Schaats je
Wezenloos’ van Christ’s Hope zullen naar verwachting tweehonderd kinderen ( groep 3 t/m 8) de schaatsen
onderbinden om geld op te halen voor aidswezen in Afrika.
U ontvangt hier begin volgende week meer informatie over deze actie die we als school om de zoveel jaar organiseren
(sponsorformulieren e.d.).
De schoolkinderen kunnen op een kunststof schaatsbaan onder andere schaatsen, sleeën en ijshockeyen. Op
donderdag 25 april worden ze voor ‘Schaats je Wezenloos’ gesponsord door ouders, familie en buren. Het geld dat ze
bij elkaar schaatsen wordt gebruikt om kwetsbare weeskinderen in Tanzania te helpen.
Een dag later worden rond de schaatsbaan de koningsspelen georganiseerd, die ook in het teken van Afrika zullen
staan. Op vrijdag wordt er ook afscheid genomen van meester van Frankenhuyzen, die na 44 jaar in het onderwijs
(waarvan 13 op basisschool De Bron) zijn (spreekwoordelijke) krijtje aan de wilgen hangt.

Het is de derde keer dat de scholieren van De Bron zich wezenloos schaatsen.
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Over Christ’s Hope
In Afrika zijn miljoenen mensen het slachtoffer van aids. Veel kinderen zijn een of beide ouders kwijt. Deze aidswezen
leven in extreme armoede en hebben geen toegang tot de zorg, onderwijs en begeleiding die ze nodig hebben.
Christ’s Hope zet zich in om deze kinderen hoop en een betere toekomst te geven.
Heeft u vragen over de actie ‘Schaats je Wezenloos’ of Christ’s Hope? Neem dan contact op via 038-4213600 of
info@christshope.nl of kijk op www.christshope.nl.

Koningsspelen en afscheid meester Albert vrijdag 26 april
Dit schooljaar worden de feestelijke activiteiten rondom de Koningsspelen en het afscheidsfeest van Meester Albert
(en de schaats je wezenloos actie) handig gecombineerd. Dat betekent dat er een draaiboek wordt opgesteld waarbij
het koningsdagontbijt, de spelletjes - koningspelen (onder en bovenbouw) en het afscheidsfeest van meester Albert
(bovenbouw) wordt uitgewerkt. Dit betekent o.a. dat de kinderen van de bovenbouw tussen de middag allemaal
overblijven en getrakteerd worden. Het belooft een mooie (afscheids) dag te worden, waarover de kinderen van
binnenkort verder wordt geïnformeerd. Rondom de koningsspelen volgt een aparte brief.

Voetbaltoernooi 24 april
Woensdag 24 april a.s. wordt het schoolvoetbaltoernooi gehouden. Meer dan 80 kinderen, verdeeld over 8 teams
doen namens “De Bron” mee. De meeste teams zijn reeds begonnen met trainen en andere teams zullen nog in de
aankomende weken gaan trainen. Leuk om te zien hoe enthousiast een ieder is. Zodra het definitieve programma
bekend is zal deze op de website van “De Bron” worden geplaatst.
Zaterdag 25 mei vind het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi plaats. De teamindelingen zijn bekend. Na de meivakantie
wordt er door de teams een aantal keren getraind.
Wij willen nogmaals de trainers bedanken. Zonder hun hulp is het niet mogelijk om aan de sporttoernooien mee te
doen. Wij wensen iedereen nog heel veel plezier met de voorbereidingen en tot ziens op “Sportpark de Wiltsangh”

Eindtoets op 16 en 17 april
Binnenkort maken de kinderen van de groepen 8 de zogenaamde Centrale Eindtoets. De ouders/verzorgers van de
leerlingen zijn hierover in een eerder stadium geïnformeerd door de groepsleerkrachten. Ook is de ouderkracht
meegegeven. Deze is ook online te downloaden: https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/publicaties/2019/4/1/ouderkrant-2019
De kinderen bereiden zich samen met de leerkrachten voor op de toets. We wensen de kinderen heel veel succes bij
het maken van deze toets.

Schoolfoto (herinnering aan het schooljaar) en AVG (privacy voorkeuren)
Vanwege de wet (AVG) hebben we in de loop van het jaar aan alle ouder/verzorger gevraagd of zij de privacy
voorkeuren willen invullen op een toestemmingsformulier (Deze staat op de website, zie: toestemmingsformulier ).
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Het gaat hier om verschillende voorkeuren van ‘beeldmateriaal op Parro’ tot foto’s op de website.
Omdat nog lang niet alle formulieren retour zijn gekomen (ondanks herhaaldelijke oproepen) is het haast ondoenlijk
om een groepsfoto te maken. Toch kunnen wij ons voorstellen dat bijna elke ouders/verzorger het op prijs stelt als er
een groepsfoto wordt gemaakt. Leuk als herinnering. De planning is dat deze foto in juni wordt gemaakt. Meester
Albert komt hiervoor nog een keer op school. We gaan dus ons best doen om helder te krijgen of:
- u akkoord gaat met het maken een groepsfoto waar uw kind op staat;
- u akkoord gaat met het online plaatsen van deze foto of niet;
We gaan dit inventariseren omdat we ons kunnen indenken dat u anders redeneert en/of denkt als het gaat om een
groepsfoto (herinnering aan de klasgenoten) dan reguliere foto’s van andere activiteiten. Eind volgend week ontvangt
u hierover een schrijven waarop u uw voorkeur kunt aangeven.

Terugblik kijkmiddag project Kunst
Op de school werd er in alle groepen druk gewerkt aan het kunstproject. We kijken als team terug een goed
bezochte kijkmiddag. Foto’s vindt u op de schoolwebsite: https://debron-nunspeet.nl/fotos/project-kunst-15-maart/

Wiskunde wedstrijd
Woensdagmorgen 20 maart is namen verschillende kinderen uit groep 4 t/m 7 deel aan de wereldwijde wiskunde
wedstrijd. Dat viel nog niet mee. Er werd flink gewerkt en de kinderen deden hun best. De uitslag wordt verwacht in
mei. De kinderen en hun ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan zullen ook de prijzen (en presentjes)
verdeeld worden.

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
8 tot 12 april
Maandag 8 april ‘s middags aanwezig op de hoofdlocatie
dinsdagmorgen 9 april ’s morgens op de dependance
woensdag 10 april ’s morgens aanwezig op de hoofdlocatie
vrijdag 12 april ’s hele dag aanwezig op de dependance
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15 tot 19 april
maandag 15 april
woensdag 17 april
vrijdag 19 april

22 t/m 26 april
dinsdag 23 april
woensdag 24 april
vrijdag 26 april

’s middags aanwezig op de hoofdlocatie
‘s morgens aanwezig op de hoofdlocatie
hele dag aanwezig op de dependance

’s morgens aanwezig op de dependance
’s hele dag aanwezig op de hoofdlocatie
hele dag aanwezig op de dependance (afscheidsdag meester Albert)

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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