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AGENDA

25 m ei

Korfbal toernooi

(Wiltsangh)

Ledenvergadering CNS

Ouderraad

30 t / m  31 mei

Hemelvaartsvakantie

6 juni

Pinksterviering

Hervormde Dorpskerk

19.00 uur

10 t /m  14 juni

Juni vakantie

17 juni

Luizen controle BB

21 juni

bronnieuws komt uit

23 juni

Themadienst CNS

24 juni

28 m ei

                                                                                                                              24-05-2019

  Afronden, voorbereiden, rusten en even stil staan…

Zo na de meivakantie en de paasdagen breekt voor de scholen een afwisselende

periode aan waarvan we vaak  zeggen: ‘Wat vliegt de tijd voorbij,’  maar.. wat zijn we

druk met afronden en ook weer voorbereiden voor het nieuwe jaar  en plots is er dan

een ook weer vrije (feest)dag en een gebroken week.

In deze periode (en we schrijven daar verderop over) is het immers zo dat de kinderen

nog flink moeten leren, hun citotoetsen maken, terw ijl de kinderen van groep 8 de

Eindtoets achter de rug hebben, op schoolkamp zijn (geweest) en zich richten op het

afscheid van de basisschool.

Tussendoor zijn er sporttoernooien (korfbal) waarvoor bijvoorbeeld na schooltijd druk

geoefend wordt door kinderen en ouders.

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de formatie voor 2019/2020 en het maken

van nieuwe plannen. Daarnaast werken we toe naar Hemelvaart en de voorbereiding

op het Pinksterfeest dat we vieren in de kerk.

Genoeg activiteiten die school en agenda vullend zijn.

We lopen onszelf (u herkent dat vast) bijna voorbij,  maar we zijn altijd op weg..

Als het gaat om het kerkelijk jaar en ons geloofsleven, lopen we ook een weg, waarbij

het juist goed is om stil te staan.

Daarover gaat de tekst hiernaast

met bijpassende tekening

(online gevonden)
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                        Welkom aan /  afscheid van

Allereerst , en het  zal u niet  ontgaan zijn, hebben wij afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde collega: (meester)

Albert. Voor hem en zijn vrouw genieten van de vrijheid en het  welverdiende pensioen voor ons langzaamaan wennen

dat  wij geen beroep meer op hem kunnen doen.

Ook namen wij voor een gedeelte afscheid van Almaha en Alfahad. Deze zus en broer, die vanuit  Syrië naar Nederland

zijn gekomen, hebben voor alle ochtenden een plek gevonden in de taalklas. Dit  geeft  beide kinderen meer kans op

een goede voorbereiding op het  VO. Wij wensen hen alle goeds en succes toe.

Natuurlijk kwamen er ook weer nieuwe kleuters bij. In groep 1a kwamen Hugo en Julan erbij en in groep 1c kamen

Lucas en Sofie de groep versterken. Wij wensen hen en hun ouders veel plezier bij ons op de Bron toe.
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                      Dankwoord meester Albert

Hierbij wil ik alle kinderen en hun ouders  bedanken voor het

geweldige afscheid  van mij op 26 april!

Samen met mijn vrouw hebben we enorm genoten van de

leuke voordrachten  en werkstukjes van de kinderen , de vele

handrukken van ouders ( die soms met

het hele  gezin even langskwamen ) , de cadeautjes en de giften

voor Christ ’s Hope.

Het was  hartverwarmend!  Heel veel dank.

We komen elkaar in het dorp vast nog wel eens tegen….

Meester Albert van Frankenhuyzen .

                        Schoolreisje

Nog even en het is zover, dan gaan de groepen 1 t / m 7 weer op schoolreis.

Langzaam aan is de spanning gestegen: Waar gaan we naar toe?

De kleuters gaan woensdag 26 juni naar het  Grote Kabouterbos in Dronten. We kunnen daar volop spelen in de

speeltuin, op avontuur over het  kabouterpad en natuurlijk eten wij een overheerlijk pannenkoek met  een ijsje toe.

Op donderdag 27 juni gaan de groepen 3 t / m 7 op pad:

De groepen 3, 4 en 5 hadden hun wensen eerder t ijdens de ontvangst  van Sinterklaas, al kenbaar gemaakt . Zij wilden

graag naar het Dolfinarium. We zullen de zeeleeuwenshow, de Sno(rr)show, en Aqua Bella bezoeken. Er valt  ook volop

te leren, wist u dat een mannet jes walrus meer weegt dan een auto? Een Spet terlunch maakt de dag compleet.

Groep 6 en 7 zullen dit  jaar naar Avonturenpark Hellendoorn afreizen. Het  pretpark voor een gezellige dag weg. In de

bossen liggen ruim 30 topattract ies waarvan er 2 nieuw zijn. Ook kunnen er shows bezocht worden. Friet  met mayo

maken de dag compleet .

Voorafgaand aan de schoolreisjes ontvangt  u nog een brief met  specifieke informat ie over vert rekt ijden enz. Wel

willen wij u vragen of u de bijdrage voor het schoolreisje (groep 1 en 2: 10 euro en de groepen 3 t / m 7: 18,50) alvast

mee wil geven aan uw kind(eren). Dit  kan bij de leerkracht  in geleverd worden.

                       Toetsen de komende weken..

Vanaf volgende week (ongeveer twee weken achter elkaar) worden er verschillende toetsen bij de kinderen

afgenomen. Vooral op de ochtenden. Het gaat om de zogenaamde methodeonafhankelijke Cito toetsen waarmee we

kunnen nagaan wat  de kinderen hebben geleerd in de afgelopen periode en voor welke lesstof gebieden er nog ext ra

aandacht  nodig is op kind, groep- en/ of schoolniveau. We vragen u rekening te houden met  deze ‘toets’ weken.

U kunt  denken aan het  maken van afspraken bij de dokter of tandarts, niet  te laat  naar bed e.d.
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Format ie  2018/2019

Achter de schermen zijn we al weer bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Een formatie is alt ijd

afhankelijk van een aantal factoren:

- het formatiebeleid van het bestuur;

- de wensen van individuele teamleden/ teams (waaronder mobiliteit, ouderschapsverlof);

- het gesprek over wat de beste keuzes zijn in het belang van de kinderen en de schoolorganisat ie;

- het aantal leerlingen op basis van de 1 oktobertelling van 2018 (310).

Het doel is uiteraard om een goede formatie op te stellen voor alle scholen van CNS die binnen de lijnen van de totale

begrot ing valt . De formatie van De Bron (de indeling van groepen verdeling op basis van het leerlingaantal) is al even

aan de orde geweest in de M R.  Het gaat dan niet over de leerkrachten die voor de groepen komen te staan.

We kunnen ons indenken dat  u (heel) erg nieuwsgierig bent  naar de groepenverdeling voor het  nieuwe cursusjaar en

uitziet naar de bekende formatiebrief (2019/ 2020) waarin alles bekend wordt gemaakt.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt, gepuzzeld en overlegd om de formatie voor het nieuwe schooljaar op

orde te maken.

Wat is de stand van zaken?

Veel is al rond, wel zijn er nog een aantal knelpunten (of beter gezegd uitdagingen) die om een oplossing vragen.

U kunt  dan denken aan organisatorische zaken rondom de inzet  van het  personeel en de puzzel om twee banen

‘passend’ te maken zodat  de werkdagen en werkuren aansluiten van leerkrachten. Bovendien loopt  er nog een

sollicitat ieprocedure die o.a. te maken hebben met de groei van de school en een 13 e groep.

Er zijn dus nog enkele losse eindjes. We vragen u daarom nog even geduld.  Daarbij is het goed om te vermelden dat

de leerkrachten niets mogen verklappen over de format ie.

We vragen u daarom hen niet  in verlegenheid te brengen,

door hier vragen over te stellen.

Hoe verleidelijk ook…..

                   Centrale Eindtoets groep 8.

Halverwege april maakten de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets. Goed beschouwd ‘meet ’ deze toets wat  de

kinderen in (meestal) 8 jaren basisonderwijs geleerd hebben in vergelijking tot  andere leerlingen.

De uitslag van de Eindtoets wordt daarmee door de onderwijsinspect ie (deels) gezien als graadmeter voor de kwaliteit

van het  onderwijs. Er wordt  dan gekeken naar de gemiddelde resultaten die landelijk zijn behaald en als school kun je

dan (ruim) onder of (ruim) boven dat gemiddelde zit ten. De scores van drie achtereen opvolgende jaren bepalen

mede  het oordeel dat de onderwijsinspect ie heeft  over de kwaliteit  van de school.  Ook voor scholen kan de uitslag

(bijvoorbeeld hoe er gescoord is op het  onderdeel werkwoordspelling) aanleiding geven om andere onderwijskundige

accenten te leggen.
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Waar we vorig jaar boven het landelijke gemiddelde scoorden heeft  de school dit  jaar onder het gemiddelde

gescoord. Dit  zal besproken worden met het team en M R en we analyseren (zoals elk jaar) de (onderwijskundige

opbrengsten) en we gaan er schoolbreed mee aan de slag. Dat is ons werk, de eerste stappen zijn reeds gezet.

Het meest belangrijkste is dat uit  de eerste analyse blijkt  dat ook dit  jaar dat de meeste kinderen hebben gescoord

naar verwacht ing (op hun eigen niveau en kunnen) en dat  is ook gebleken uit  de eindtoets.

We hopen dat  ze st raks hun weg vinden in het  Voortgezet  Onderwijs

                    Even aandacht voor groep 8

De kinderen van groep 8 maken bijzondere t ijden mee. Na het maken van de Eindtoets gingen ze deze week op

schoolkamp in Putten.  Het is droog gebleven, het weer werd met de dag beter en ze hebben een fijn schoolkamp

gehad en zich goed vermaakt .   Leerkrachten kwamen even kijken op woensdag, aten mee en/ of hielpen met de

spellet jes. Zo konden we nog even genieten van de kinderen van groep 8 die st raks onze school gaan verlaten.

De komende t ijd staat  dan ook in het  teken van de voorbereidingen van de afscheidsmusical en het  afscheid van de

basisschool. Dat  is een bijzondere, spannende maar voor kinderen soms ook verwarrende t ijd.  We wensen jullie dan

ook heel veel succes bij alles wat op jullie pad komt in de komende maanden samen met jullie juffen!

Een gezonde en veilige school: vignet  welbevinden

Om tot leren en ontwikkeling te komen, is het belangrijk dat het veilig is, thuis en op school. Het is belangrijk dat je

niet  pest  of wordt  gepest . We noemen dan vaak het  woorden ‘welbevinden.’   Als school denken we ook aan gedrag

en respect  naar anderen toen,  regels, afspraken en heldere aanpakken. Als school denken we dat  het  belangrijk is om

hier extra aandacht aan te besteden. We willen immers een school zijn waar elk kind zich thuis voelt .

Het gaat allemaal niet vanzelf in een snel veranderde maatschappij waarin we zien dat steeds meer kinderen

worstelen met de onderlinge omgang, het communiceren via moderne media (na schoolt ijd) en/ of sneller geprikkeld

zijn.   We hebben ons daarom aangemeld voor een t raject via de Gezonde school (https:/ / www.gezondeschool.nl/primair-

onderwijs) en willen het  vignet  ‘Welbevinden’ (raakt  aan fysieke veiligheid) gaan halen. Dat  gaat  niet  vanzelf, daar

moeten we wat voor doen.  We hebben daarom ook subsidie en ondersteuning aangevraagd en dat is toegekend. Zo

hebben we extra middelen om leerkrachten in te zet ten en/ of externen in te huren. Wij gaan er voor!  Wordt  vervolgd.

Themadienst  CNS

Zondag 23 juni is er weer een CNS themadienst .

Het thema is “  Petrus in act ie?!”

Op school wordt  is er aandacht  besteed aan het  thema

en geoefend net  het  zingen van de liederen.

De themadienst  wordt  gehouden in verschillende kerken.

U vindt  het  overzicht  daarvan rechts van deze tekst .

We hopen dat er veel gezinnen naar de dienst komen en

wensen u vast  een fijne, gezegende dienst  toe.

https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
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                    VAN DE VERKEERSOUDERS

Woensdag 22 mei jl. hebben de kinderen van groep 3 en 4, onder toeziend oog van de polit ie, gelopen voor het

oversteekdiploma. De week ervoor hadden zij al goed geoefend. Zo goed, dat  alle kinderen van groep 3 het

oefendiploma hebben gehaald. Alle kinderen van groep 4 (en dat  waren er heel veel) hebben uit  handen van de polit ie

en de verkeersouders en in het  bijzijn van hun ouders, het  oversteekdiploma en een present je van de polit ie en

verkeersouders mogen ontvangen.

Wij willen alle ouders, die zich hebben opgegeven en hebben mee geholpen aan dit  oversteekexamen, hartelijk

bedanken voor jullie inzet  en hulp. Zonder jullie hulp hadden wij dit  niet  kunnen realiseren!

3e plek jongens groep 8 voetbaltoernooi Vaassen

Zoals bekend werden de jongens 7/ 8 Bron kampioen bij het  scholenvoetbaltoernooi. Daarmee drongen ze door tot  de

regiowedst rijden in Vaassen (8 mei).  Hier behaalde ze een verdienstelijke 3e plaats. Goed gedaan jongens. We zijn

t rots op jullie!

                      Uitslag en prijzen Wiskunde /  Kangoeroe wedstrijd

Het  heeft  even geduurd, maar de uitslag en de prijzen van de Kangoeroe wedstrijd zijn in een grote doos op school

bezorgd. Als school moeten we nu de schoolwinnaars op een rijt je zetten en de (ext ra) prijzen gaan verdelen. Dat kost

even t ijd.  Volgende week maandag krijgen alle kinderen die hebben deelgenomen een cert ificaat  + prijsje. Voor de

schoolwinnaars (per groep/ niveau en/ of jongens/ meisjes) zijn er extra prijzen meegeleverd. Ook die worden dan

uitgedeeld. Het is nog even spannend dus, maar maandag weten ze het !

                   Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur

In het  onderstaande overzicht  is zichtbaar op welke dagen en locat ies 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 mart ijnvanderweerd@cnsnunspeet .nl of debron@cnsnunspeet .nl

27 – 31 mei

maandag  27 mei    ’s morgens op dependance /  ’s middags hoofdlocat ie

dinsdag 28 mei       hele dag aanwezig op de dependance

woensdag 29 mei  ’s morgens op hoofdlocat ie /  ’s middags dependance

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
mailto:debron@cnsnunspeet.nl
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10-14 -  juni vakant ie

3 – 7 juni

maandag 3 juni       ’s morgens op dependance /  ’s middags hoofdlocat ie

dinsdag 4  juni          ’s middags aanwezig op de dependance

woensdag 5  juni     ’s morgens op hoofdlocat ie /  ’s middags dependance

donderdag 6   juni    hele dag aanwezig op de dependance

vrijdag 7  juni           gedeeltelijk aanwezig op de dependance

17 – 21 juni

maandag 17 juni       ’s morgens op dependance /  ’s middags hoofdlocat ie

dinsdag  18 juni         hele dag aanwezig op de dependance

woensdag 19 juni     ’s morgens op hoofdlocat ie /  ’s middags dependance

donderdag 20 juni   hele dag aanwezig op de dependance

vrijdag 21 juni            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:

M r. Drostweg 6

tel. (0341) 25 34 86

(gr. 5 t/m 8)


