21-06-2019
AGENDA

De laatste loodjes..
23 juni

Themadienst CNS in
verschillende kerken
24 juni

Luizen controle OB

“ St erkt e met de laat st e loodjes! ,” die goede wens hoor ik de laatste tijd om mij heen
en zelf zeg ik het ook. En dan besef je… ‘ Nog vier weken en dan zomervakantie..

maar wat moet er nog veel gebeuren!’
Dat is natuurlijk ook zo; juist in die laatste periode komt er van alles op ons af en zijn
we zowel aan het voorbereiden (nieuw schooljaar) als aan het afronden.

26 juni
Schoolreis groep ½

Allerlei act ivit eit en worden voorbereid, plannen worden uit gewerkt en er wordt
gewerkt aan bijvoorbeeld de rapporten en het schoolplan 2019-2023. Ouders
spannen zich in om t e onderst eunen bij sport t oernooien, het komende schoolreisje

27 juni
Schoolreis groep 3 t/ m7
1 juli

Format iebrief komt uit

denken mee (M R) of ondersteunen op een andere manier. In alle drukt e is dan best
even ‘passen en met en’ om alles t e kunnen organiseren en rond t e krijgen.
In deze voorlaatste nieuw sbrief van het schooljaar gaat het soms ook al over de
voorbereidingen op het nieuw e jaar. U leest er vanzelf over. Het is dan juist door alle
drukt e heen goed om elkaar w eer t e herinneren voor wie en waarom we nu eigenlijk

3 juli

zo druk zijn. Nat uurlijk voor de kinderen die aan ons zijn toevert rouwd. In alles wat

Fiet sen van OB naar BB

wij als volwassen doen, bespreken en ondernemen, draait het uit eindelijk t och om

(oefenen groep 4) – zie

hen.

verderop in dit Bronnieuws

We hebben – zo dicht Chris Lindhout in de bundel Goud in handen – die kinderen
8 juli

goed beschouwd ook dit jaar - als leerkrachten – weer als een groot cadeau gekregen.

St art van de week van de

Zijn gedicht met de tit el ‘een cadeau’ - bezien vanuit de leerkracht - st aat hieronder

oudergesprekken

en gaat verder op de volgende pagina.

Een cadeau
9 t/ m 17 juli

Verschillende activit eiten

Ik kende je niet en jij kwam zomaar in mijn leven.

met en door groep (zie

Een heel jaar lang mocht ik les aan je geven.

verderop in deze
nieuwsbrief)

En dan, dus nu aan het eind van weer een jaar,
ben je voor het laatst en groeten we elkaar

12 juli
Nieuwsbrief de Bron komt

Ik ken je nu, tenminste voor een deel.
Je bent me t oevertrouwd; we deelden t och wel veel

uit .

M aar dan ga je weer weg, naar weer andere klas.
‘Nou veel succes,’ zeg ik, ‘Ik ben blij dat je er was.’
M ijn hart doet zeer als ik mijn groep zien gaan
en met een leeg gevoel blijf ik in mijn eentje st aan.
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O God,
U brengt die kind’ren en die mensen,
U brengt ze allen op mijn pad.
En plots besef ik mij:
Ik heb nog nooit zo’n groot cadeau gehad.

Welkom aan / afscheid van

De afgelopen periode mocht en wij opnieuw weer een aant al kinderen verwelkomen. Anne-M arije en Carlijn kwamen
erbij in groep 1a. Ook werden wij deze week blij verrast met de komst van nog twee meisjes. Eylin en Sophie. Zij zijn
nog maar kort geleden terug gekomen uit Indonesië en samen met hun ouders, broert je en baby opkomst in
Nunspeet komen wonen. Ze hebben hun plekje in groep 1a en 2b gevonden.
Allemaal hartelijk welkom en heel veel plezier bij ons op de Bron.

Continurooster i.v.m. de warmte en vervallen plusklas CNS / zwemles gr. 6

Vandaag ont ving u de brief inzake het cont inue rooster voor volgende week. Dit i.v.m. de voorspeelde hit te. Voor de
goede orde (stond niet in de brief) melden w e dat dit bet ekent dat ook de plusklas van CNS (die week) vervalt . Dit
vanwege prakt ische redenen en dus het cont inuroost er. Ook de zwemles voor groep 6 (op de middag) is afgezegd. De
ouders van groep 6 zijn hier reeds over geïnformeerd.

Zonnebrandcrème
Het kan zijn dat de leerkracht via Parro reeds een opmerking of verzoek heeft gemaakt rondom de zonnebrandcrème.
Voor alle kinderen geldt dat thuis vast insmeren met zonnebrandcrème aan te bevelen valt. Het meegeven van tube
(met naam) is zeker een optie en is o.a. door de leerkracht en van groep ¾ in Parro gezet . Zij zorgen dan dat de
zonnebrandcrème gesmeerd wordt . Voor de bovenbouw geldt dat er wat zonnebrandcrème op voorraad zal zijn,
maar ook hier geldt dat het meenemen van een persoonlijke flesje geen bezwaar is.

Pinksterviering
We kijken t erug op een fijne Pinkst erviering van donderdag 6 juni jl. in de Dorpskerk. In de viering kwam de Bijbelse
boodschap naar voren en mocht en verschillende kinderen en alle groepen een bijdrage leveren. De inhoud van de
liederen droeg daar aan bij. Het was fijn om verschillende mails van ouders t e ont vangen w aarin dat door u bevest igd
werd.
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Themadienst CNS

Zondag 23 juni is er weer een CNS t hemadienst . De kinderen hebben
zich samen met de leerkracht voorbereid en werkstukken gemaakt
voor in de verschillende kerken. Gist eren (20 juni) bezocht
dominee Herwig onze school en spraak hij met verschillende
groepen over het thema. De themadienst wordt zoals u weet
gehouden in verschillende kerken. U vindt het overzicht daarvan
nog eens recht s van deze t ekst . We hopen dat er veel gezinnen naar
de dienst komen en wensen u vast een fijne, gezegende dienst toe.

Informat ie over aanmelden overblijven in 2019/ 2020 – Vooraankondiging
Het afgelopen jaar hebben we weer veel kinderen gebruik gemaakt van de overblijfmogelijkheid. We zijn de
overblijfkrachten en overblijfcoördinat oren dankbaar voor hun inzet en de goede organisat ie. Vanzelfsprekend is het
voor hen belangrijk om wet en op hoeveel kinderen zijn in het nieuwe schooljaar kunnen rekenen. Voor de vakant ie
ontvangen de kinderen daarom het aanmeldformulier (met informatie over het overblijven en aanmeldst rook) mee
naar huis. In de bijlage vindt u (vast) de digitale versie voor het aanmelden op bovenbouw locatie. Dit in het bijzonder
ook voor de leerlingen die nu in groep 4 zit ten en ook volgend jaar w eer over blijven.

Schoolreisje

Volgende week gaan de groepen 1 t/ m 7 weer op schoolreis. U bent hier intussen over geïnformeerd. W e w eten
intussen dat het warm w eer w ordt . In de informatiebrief w ordt hier aandacht aanbesteed. De bijdrage voor het
schoolreisje (groep 1 en 2: € 10 en de groepen 3 t/ m 7: € 18,50) is nog niet binnen voor elke leerling. Dit kan w orden
bet aald bij de groepsleerkracht .

Update Formatie 2019/ 2020 & ouderkalender voor ouders 2019/ 2020
In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om nog even geduld. In deze nieuwsbrief kan ik melden dat er st eeds
meer zekerheid is over de groepenverdeling van 2019/ 2020 Er zijn tw ee nieuw e leerkracht en benoemd. Als alles
volgens planning verloopt zal de formatiebrief maandag 1 juli meegaan. Daarvoor wordt er nog gesproken met de M R.
Daarnaast w ordt er gemaakt aan het maken van de ouderkalender waarop de activiteiten met data (schoolreisjes,
oudergesprekken, vakanties e.d.) overzichtelijk op een rijtje komen t e staan
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Sing out
Op de bovenbouw wordt het jaar afgeslot en met een ‘Sing Out .’
We sluiten volgens goede gewoonte het jaar af door in de hal
met elkaar t e zingen en t e bidden/ danken het afgelopen jaar.
Dit is vrijdag 19 juli van 08.30 tot 09.00 uur.
Ouders die dat leuk vinden om dat samen met ons t e vieren,
zijn van harte welkom!

VAN DE VERKEERSOUDERS
Op woensdag 3 juli a.s. zullen wij met alle leerlingen van groep 4 het fiet sen oefenen naar de dependance aan de
M eest er Drost weg. Wij willen dan ook de ouders van deze leerlingen vragen om hun kind woensdag 3 juli a.s. op de
fiets naar school te laten komen.

Jaarverslag 2018 – CNS De Bron
De school schrijft jaarlijks een jaarverslag dat wordt opgenomen in het bestuur jaarverslag van CNS. Het jaarverslag is
een verkort e w eergave van de ont wikkelingen op de school in 2018. Het jaarverslag vindt u als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Even voorstellen

Best e Ouders,
M ijn naam is Annet Bos-van de Beek. Sinds een paar maanden werk ik als jeugdarts (voorheen heet te dit schoolart s)
binnen de GGD Noord en Oost Gelderland voor alle scholen van Nunspeet en Elspeet . Voordat ik naar deze regio
kwam heb ik jaren op scholen en consult at iebureaus in Amersfoort en regio gewerkt . Een aantal van u heb ik de
afgelopen tijd al gezien en anderen kom ik wellicht in de toekomst tegen. De meesten van u kennen de GGD van het
onderzoek dat w e in groep 2 doen, het meten en w eten in groep 6 en de leefstijlles in groep 7. Ook buiten deze
moment en om zijn w ij er voor kinderen uit alle groepen van de basisschool om mee t e denken als er vragen over de
gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen zijn. M ocht u iets willen vragen of bespreken, bijvoorbeeld over het
horen, zien (van kleuren), zindelijkheid, de lengte, het gewicht , angst en of boosheid van uw kind dan kunt u alt ijd
contact met mij of de jeugdverpleegkundige Janneke Koldew ijn opnemen. U kunt ons ook benaderen als u t wijfelt of
uw kind wel alle vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma heeft gehad of als uw kind vaccinaties gemist heeft en u
wilt dat hij/ zij deze alsnog krijgt .
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U kunt mij rechtstreeks mailen via abos@ggdnog.nl en Janneke Koldewijn via j.koldewijn@ggdnog.nl. Het
telefoonnummer van de GGD Noord Oost Gelderland is 0884433000.
M et vriendelijke groet ,
Annet Bos – van de Beek
Jeugdart s

Rijksst raat weg 65
7231 AC Warnsveld
Post bus 3
7200 AA Zutphen

T. 088 - 443 31 12(direct)
T. 088 - 443 30 00 (algem een)
E. a.bos@ggdnog.nl
W. ww w.ggdnog.nl

BeachVolleybal toernooi
Op 28 juni nemen maar liefst 8 team van de Bron deel aan het beachvolleybaltoernooi. We w ensen jullie veel succes
en dank aan alle begeleiders!

De laatste schoolweken van groep 8
Dinsdag 9 juli organiseert groep 8 spelletjes voor de bovenbouw . Een dag later op w oensdag 10 juli komen de groep 8
leerlingen naar de onderbouw om spelletjes te doen met groepen 1 t ot en met 4.
Op vrijdagmiddag 12 juli is er ‘s middags een vossenjacht voor de kinderen van de bovenbouw, waarbij leerlingen uit
groep 8 de vossen zijn.
M aandagavond 15 juli is de afscheidsavond met ouders en leerkracht en. Op deze avond gaan de kinderen van groep 8
schit t eren in de eindfilm.
Dinsdag 16 juli kijkt de bovenbouw met andere belangstellenden naar de eindfilm.
Woensdag 17 juli kijkt groep 4 naar de eindfilm. Daarbij mogen ook de broert jes en zusjes uit groep 1,2 en 3 aanw ezig
van de groep 8 leerlingen en andere belangstellenden.
Dinsdag gaat groep 8 de klas opruimen en is er 's middags vast nog wel tijd voor wat leuks. Woensdag 17 juli is dan
echt de laat st e schooldag voor groep 8! De kinderen van groep 8 gaan 's ochtends eerst t rakteren op de bovenbouw.
Ze verget en de onderbouw nat uurlijk niet , want aansluit end gaan ze die woensdagocht end naar het hoofdgebouw om
afscheid t e nemen van de kinderen daar.
Rond 11.00 uur hebben de kinderen van groep 8 vakant ie en moet en wij ze op De Bron gaan missen.

Week van de 10 minuten gesprekken en t oest emming groepsfot o

In de w eek van 8 juni is er weer ruimte om - als er behoefte of aanleiding is (zowel op aangeven van de leerkracht of
uw als ouder/ verzorgers) - in gesprek t e gaan over uw kind(en). Binnenkort zal de uit nodiging weer uitgaan via Parro.
Denkt u ook nog aan de t oestemmingsbrief m.b.t. de groepsfoto?
We missen er nog veel.
Anders zal het niet haalbaar zijn om een groepsfoto te maken.
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Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur
In het onderst aande overzicht is zicht baar op welke dagen en locat ies ik werkzaam ben (uit zonderingen daargelat en).
Voor dringende zaken ben ik uit eraard t elefonisch bereikbaar op: 06-13074056. Voor minder dringende zaken kunt u
mij ook mailen/ bereiken via mart ijnvanderweerd@cnsnunspeet .nl of debron@cnsnunspeet .nl
24-28 juni
maandag 24 juni ’s morgens op dependance
dinsdag 25 juni
hele dag aanwezig op de dependance
woensdag 26 juni ’s middags aanwezig op hoofdlocat ie
donderdag 27 juni hele dag aanwezig op de dependance
vrijdag 28 juni
hele dag aanw ezig op de dependance

1 – 5 juli
maandag 1 juli
’s morgens op dependance / ’s middags hoofdlocatie
dinsdag 2 juli
gedeeltelijk aanwezig op de dependance
woensdag 3 juli ’s morgens op hoofdlocatie / ’s middags dependance
donderdag 4 juli hele dag aanw ezig op de dependance
vrijdag 5 juli
hele dag aanwezig op de dependance

8 – 12 juli
maandag 8 juli
’s morgens op dependance / ’s middags hoofdlocatie
dinsdag 9 juli
hele dag aanwezig op de dependance
woensdag 10 juli ’s morgens op hoofdlocatie / ’s middags dependance
donderdag 11 juli hele dag aanwezig op de dependance
vrijdag 12 juli
hele dag aanw ezig 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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