26-04-2019
AGENDA

Afscheid meester Albert
29 april t/m 4 mei
meivakantie

Als school mocht en we vandaag een bijzondere dag beleven. We namen afscheid
van een gewaardeerde collega die heel veel voor de school (en CNS) betekend
heeft.
Dat was ook goed t e zien en t e merken bij zijn druk bezochte afscheidsreceptie.

6 mei
Luizen controle BB

13 mei
Luizen controle OB

15 mei
oversteek diploma gr. 3/4

De meest er werd ‘s morgens opgehaald van huis met en door kinderen. De kinderen
van de bovenbouw zongen op school meester Albert en zijn vrouw t oe.
Er werd samen ontbet en en de kinderen gaven in de hal van de school een opt reden
of deden een ander stukje. Prachtig!
Wij (ouders, kinderen en collega’s) willen je nog eens heel hart elijke bedanken
Albert, voor alles wat je voor ons intern begeleider, MT-lid, meester en collega hebt
betekent . Voor ons allemaal gaat de vakantie in (even rusten maar…) maar voor jou
het pensioen in.

22-24 mei
schoolkamp groepen 8

24 mei
Bronnieuws komt uit

We hebben zomaar het idee dat je niet op je lauweren gaat rusten, maar opnieuw
voor anderen betekenisvol wilt en zult zijn. Daarbij gevoed door de liefde van God
voor ieder mens en in het bijzonder Zijn liefde voor ieder kind.
Het kind dat ook voor jou een grote waarde heeft. Het ga je goed!

Afscheid van meest er Albert
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Albert, voor jou nog het onderstaande gedicht van Chris Lindhout
Ga maar mee

Ik sta nu met mijn kind’ren op de drempel en voor mij ligt een splinternieuwe t ijd
een eeuw, een druppel in de eeuwigheid die ik als te onduidelijk bestempel.
Al kijk ik om, zie ik hoe ’t zicht vergeelt van wat geweest is en wat niet meer komt
dat langzaamaan verdwijnt en ieder dromt tezamen om te zien naar ’t oude beeld.
Maar toekomst wenkt me met grijpgrage handen, ’t is iets te mooi en aarzelend blijf ik staan
’t is onvermijdelijk, ik moet verder gaan naar het avontuur van onbekende landen.
Dan voel ik hoe het kind mij handen pakt . Kom maar, zegt hij, er is daar niets t e vrezen
en in zijn ogen kan ik vreugde lezen om wat niet is, maar waar het wel naar snakt .
Hij doet een stap, kijkt om, en lacht tevree
als hij ziet dat ik op weg wil gaan
en dat het met mijn aarz’ len is gedaan.
Hij zegt: ; Kom meester, ga maar met mij mee.’
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Opvolging Albert en het overnemen van zijn werkzaamheden tot aan de zomervakantie.

Zoals reeds beschreven in de vorige nieuwbrief begint Jan Mat t hijs Hulsman, onze nieuwe int ern begeleider (en
opvolger van Albert), na de zomervakantie. Tot die t ijd zal meester Martijn (ondersteund door juf Lian, IB-er van de
onderbouw) de IB-t aken van meester Albert overnemen. De coördinerende t aken van meest er Albert (als
coördinator van de onderbouw en alles wat daar bij komt kijken) neemt meester Martijn blijvend over. Daarmee is
hij vanaf 1 mei fulltime als direct eur bij de Bron betrokken (dit was 0,6). Tot aan de zomervakantie werkt hij vier
dagen per week op de dependance en 1 dag op de hoofdlocat ie. Na de zomervakantie wordt dit opnieuw verdeeld
in afstemming met de nieuwe int ern begeleider.

Terugblik Paasfeest op school

Donderdag 18 april werd in de klassen het Paasfeest gevierd en werd er gestart met een paasontbijt . We kijken
terug op fijne vieringen waarbij we samen met de kinderen het grote wonder van het opstaan van de Zoon van God
en wat dit mag bet ekenen in ons leven mocht vieren en gedenken.

Het werken aan een veilige school; de inzet van antipest coördinatoren.

Zoals u wellicht weet hanteren wij op onze school een “Pest protocol”. Sinds kort hebben we 3 leerkrachten die
”Ant ipest coördinat or” zijn (APC). Zij zoeken samen met de gepest e leerling en zijn/haar ouders en de leerkracht
naar een passende oplossing.
Uit onderzoek blijkt dat bij pestgedrag meer partijen betrokken zijn dan alleen de pester en de gepeste. Pesten is
een groepsproces. Omstanders zijn van invloed op het pesten. Een APC werkt volgens een prot ocol waarbij
aandacht is voor de sfeer in de groep waar gepest wordt . Hierbij wordt o.a. met “steungroepen” gewerkt. Dan
worden omstanders een paar weken ingezet om het pest en adequaat aan t e pakken.
Dit kan betekenen dat uw kind thuis komt met de mededeling dat hij/ zij persoonlijk is uit genodigd om in een
st eungroep deel t e nemen. De st eungroep st eunt de leerkracht met het doel de pest sit uatie t e lat en stoppen.
De groep st eunt niet de gepest e leerling.
Op deze manier willen we met elkaar werken aan een veilige omgeving voor iedereen.
Heeft u nog vragen dan kunt u t erecht bij Laura Bomhof, Lian Lobbezoo of Ria van der Lee.

Avondvierdaagse
De gymvereniging Nunspeet organiseert op 20 t/m 23 mei weer de jaarlijkse avondvierdaagse. De Bron loopt niet
in georganiseerde vorm mee. Net als afgelopen jaar kunnen de kinderen / kunt u op persoonlijke titel meelopen.
Meer info: https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/avondvierdaagse-nunspeet--46708b52-f5b1-434b-a2494afc49ce0312
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VAN DE VERKEERSOUDERS

Op woensdag 15 mei a.s. zullen de kinderen van groep 3 en 4 oefenen voor hun oversteekexamen. Op woensdag 22
mei a.s. zullen zij echt voor een diploma gaan lopen, waarbij controle onderweg zal plaat svinden. De kinderen van
groep 3 zullen die ocht end hun oefen-overst eekdiploma in de klas uitgereikt krijgen. Voor de kinderen van groep 4
zal dit om 12.00 uur in de gymzaal gebeuren.
Hiervoor willen wij alvast alle (groot )ouders van de kinderen van groep 4 van harte uitnodigen om bij de uit reiking
van het oversteekdiploma van hun (klein)kind aanwezig te zijn. Noteert u alvast dat um en tijdstip in uw agenda!
Voor de ouders die zich nog niet hebben opgegeven voor het helpen bij het overst eekexamen en wel mee willen
doen, u kunt zich nog opgeven via het briefje die u vorige week heeft meegekregen! Wilt u deze dan gelijk na de
vakant ie inleveren bij de desbet reffende leerkracht ?
Even voor de zekerheid: u wordt woensdag 15 mei a.s. om 8.30 uur verwacht , zodat de rout e een keer gelopen kan
worden.
De leerlingen van groep 7 hebben op 9 april jl. hun prakt isch verkeersexamen afgelegd. Alle leerlingen zijn hiervoor
geslaagd! Van hart e gefelicit eerd!

Laatste levering schoolfruit is geweest – woensdag fruit- en groentedag.

Vorige week ont vingen we voor het laat st de fruit en groent e levering
via het Europees programma. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen
gezonde t ussendoort jes meenemen naar school. Zeker nu ze de afgelopen
maanden hebben kunnen ervaren hoe lekker verschillende soort en fruit en
groente zijn.
Vanaf woensdag 8 mei is elke woensdag weer onze fruit - en groent edag.
Wilt u daar rekenen mee houden wanneer u uw kind wat mee naar school geeft voor in de pauze?

Verslag schoolvoetbaltoernooi (met dank aan M . vierhout)

Afgelopen woensdag was het eindelijk zover. 80 leerlingen, verdeeld over maar liefst 8 t eams, deden mee aan het
schoolvoetbalt oernooi. Het zonnet je scheen, de sfeer was goed en het plezier spat te er zowel bij zowel de spelers
als toeschouwers ervan af. Na de poulewedst rijden werd de stand opgemaakt. Maar liefst 3 t eams mochten
meedoen aan de halve finale. Na een dappere st rijd bleken de beide t eams van de jongens 5/6 toch een te st erke
t egenst ander te hebben get roffen. Tot ieders vreugde mocht en de jongens 7/8 Bron 1 wel de finalewedst rijd spelen.
En wat was het spannend. Onder grot e belangst elling moest het uit eindelijk d.m.v. penalt y’s worden beslist . Onder
groot gejuich mocht de wisselbeker mee met “onze” jongens. Tevens zijn zij doorgedrongen tot de
regiowedst rijden op 8 mei a.s. in Vaassen.
Maar ook de st rijd om de penalty-bokaal werd in het voordeel van “de Bron” beslist. En als laatst e, maar minstens
net zo belangrijk, mochten de jongens van groep 7/8 Bron 2 de Fair Play Cup mee nemen naar school.
Alle spelers hart elijk dank, we hebben van jullie genoten!
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De trotse jongens van gr. 8 met de beker(s). Van harte jongens!

Koningsspelen en de schaats je wezenloos actie (dependance)

Vandaag werden de feest elijke activit eit en rondom de Koningsspelen en het afscheidsfeest van Meest er Albert (en
de schaats je wezenloos actie – donderdag 25 april) handig gecombineerd. We kijken t erug op een fijne en geslaagde
dag! Ouders die ons hielpen en onderst eunden: hart elijk dank!
De act ie ‘schaats je wezenloos’ heeft het fant ast ische bedrag van 4200,- opgeleverd voor Christ hope!
(Hier gaan nog wat onkost en vanaf).
De onderst aande kinderen hebben per groep het meest e sponsorgeld opgehaald en mogen (als ze dat willen) na de
vakant ie bij meest er Mart ijn een post er van de fam. Bellinga ophalen.
Gr. 3: Milan en Dyon, Gr. 4a.: Famke en Yeline, Gr. 4b: Nandi en Colin, gr. 5: Kris en Amé, groep 6b: Sander en
Amber, gr. 6a/8a: Naomi en Lieke, groep 7: Julian en Lise en groep 8b: Joanne en Sanne.
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Hieronder nog wat foto’s vanuit de onderbouw van het koningsont bijt . Tijdens de meivakant ie worden er meer
foto’s op de website geplaat st.

Lekker ont bijten!

Week van de oudergesprekken

Na de vakantie is het weer de week van de oudergesprekken. Via Parro bent u uitgenodigd en u ontving per mail
een t oelicht ing m.b.t . het inschrijven. We wensen elkaar goede gesprekken t oe waarbij we elkaar over en weer goed
kunnen informeren over ‘onze’ kinderen en hun ontwikkeling.

Schoolfot o (herinnering aan het schooljaar) en AVG (privacy voorkeuren)
In de vorige nieuwsbrief stond het onderstaande bericht en de toezegging van een schrijven om uw voorkeur op te geven
inzake de schoolfoto. Dat ‘schrijven’ is er nog niet van gekomen.
We pakken dit na meivakantie op en herhalen het complete bericht daarom nog even:

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 t oest emmingsformulier (Deze st aat op de websit e, zie: toestemmingsformulier ).
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 t e maken. Toch kunnen wij ons voorstellen dat bijna elke ouders/verzorger het op
prijs st elt als er een groepsfoto wordt gemaakt. Leuk als herinnering. De planning is dat deze foto in juni wordt
gemaakt . Meest er 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 groepsfot o 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 klasgenot en) dan reguliere fot o’s van andere act ivit eit en.
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Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur
In het onderstaande overzicht is zichtbaar op welke dagen en locaties ik werkzaam ben (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
6 tot 10 mei
maandag 6 mei ’s morgens op dependance / ’s middags hoofdlocatie
dinsdag 7 mei
hele dag aanwezig op de dependance
woensdag 8 mei ’s morgens op hoofdlocatie / ’s middags dependance
donderdag 9 mei hele dag aanwezig op de dependance
vrijdag 10 mei
hele dag aanwezig op de dependance

13 – 17 mei
maandag 13 mei
dinsdag 14 mei
woensdag 15 mei
donderdag 16 mei
vrijdag 17 mei

’s morgens op dependance / ’s middags hoofdlocatie
’s middags aanwezig op de dependance
’s morgens op hoofdlocatie / ’s middags dependance
hele dag aanwezig op de dependance
gedeeltelijk aanwezig op de dependance

20 – 14 mei
maandag 20 mei
dinsdag 21 mei
woensdag 22 mei
donderdag 23 mei
vrijdag 24 mei

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