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AGENDA

maandag 15 juli

Afscheidsavond groep 8

vrijdag 19 juli

Sing out 08.30 uur (BB)

Rapport  mee

leerlingen vrij om 11.00 uur

22 juli t /m 30 aug.

zomervakant ie

maandag 2 september

1e schooldag 2019/ 2020

‘vrije’ inloop voor ouders

(alle groepen) van 08.30 –

09.00 uur

dinsdag 3 september

CNS startdienst  dorpskerk

19.00 uur

vrijdag 6 september

Bronnieuws komt uit

maandag 9 september

hoofdluiscontrole OB

dinsdag 10 september

hoofdluiscontrole BB

maandag 16 september

informat ieavond ouders

leerlingen onderbouw

dinsdag 17 september

informat ieavond ouders

leerlingen onderbouw

                                                                                                                              12-07-2019

U, jij was er bij…… /  Hij was er bij….

Geachte ouders/verzorgers,

M et  het  verschijnen van deze nieuwsbrief hebben de kinderen nog slechts één schoolweek

voordat de zomervakantie zal aanbreken.

Achteromkijkend mogen we zeggen dat  er in het  afgelopen jaar veel werk verzet  is door

kinderen, ouders en het team. U was, jij en ik waren daar bij en droegen op onze manier ons

steent je bij.

Het  was een jaar met  mooie en soms met  minder mooie (verdriet ige) momenten. In dat

laatste denken we terug aan het overlijden van een ouder. Dat is niet te bevatten.

Als team hebben we veel kunnen oppakken, kunnen evalueren en bespreken en zijn er nieuwe

plannen gemaakt . Dit  ook met  nieuwe collega’s. Ook in het  nieuwe schooljaar komen nieuwe

collega’s ons team versterken, waar we andere collega’s vanwege pensioen (meester Albert )

of vanwege persoonlijke overwegingen (juf Janneke van de Fonteingroep) moe(s)ten laten

gaan.

Het  is nogal wat  om te midden van verschillende belangen en inzichten, verschillen in kennis

en kunde van leerkrachten en kinderen (passend) onderwijs naar ieders tevredenheid  te

verzorgen.  We hebben daar - binnen de kaders  van onze mogelijkheden zo goed als mogelijk

-ons best voor gedaan. Daarvoor wil ik het team bedanken.

Dat  geldt  ook voor u als ouders/ verzorgers. Het  is onmogelijk om iedereen die ons hielp bij

naam te noemen, maar dat  u ons (in welke vorm dan ook) heeft  geholpen, is zeer

gewaardeerd.

Of het  nu gaat  om uw ‘zitt ing’ in de MR, OR, klankbordgroep of anderen commissie of dat  u

anderszins ondersteunde door bijvoorbeeld te rijden naar een uitje of meefietste naar gym.

U was er om: - te ondersteunen in de meest brede zin van het woord;

                       - mee te denken over de schoolontwikkeling;

                      - mee te denken over de koers van de school;

                     - krit ische vragen te stellen; ons scherp te houden.

Zolang we weten dat  al onze inspanningen uiteindelijk bedoeld zijn om ‘onze’ kinderen te

doen ‘groeien en bloeien,’ mogen we ook tevreden en t rots zijn.  Gelukkig mogen ook weten

dat  God er bij was en blijvend met  ons mee wil gaan. Het  past  ons om hem te danken voor alle

zegeningen.

Tijdens de zomervakantie (st raks over een week) mag er dan ook genoten worden van de rust ,

de vrije t ijd en de momenten samen als gezin.  We weten en beseffen dat  niet  alle gezinnen

compleet  zijn en er gebrokenheid is.

We wensen alle kinderen - en u als ouders/verzorgers - vast  een hele fijne zomervakant ie toe

en een goede laatste schoolweek!
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                       Welkom aan /  afscheid van

Op de valreep van dit  schooljaar kwam Chayden nog bij ons op school. Sinds de eerste week van juli zit  hij in groep 1c.

Wij wensen hem veel plezier toe bij ons op school.

Naast dat we van groep 8 leerlingen afscheid nemen, nemen we ook van Alette afscheid. Zij heeft  8 jaar bij ons op de

Bron gezeten en gaat  nu haar nieuwe avontuur tegemoet  op het  voortgezet  onderwijs. Heel veel succes.

Ook hebben we na korte t ijd afscheid moeten nemen van Jay Jay. Zijn ouders waren naar Nederland gekomen en

opzoek naar een vaste woonplek. Die hebben zij gekregen in Enschede. Wij wensen het  veel geluk toe in hun nieuwe

huis en Jay Jay op zijn nieuwe school.

                     Sing out  (herinnering)

Op de bovenbouw wordt  het  jaar afgesloten met  een ‘Sing Out .’

We sluiten volgens goede gewoonte het  jaar af door in de hal

met  elkaar te zingen en te 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 te vieren,

zijn van harte welkom!

                   Startdienst CNS op dinsdag 3 september (19.00 uur)

Dinsdag 3 sept , in de eerste week na de zomervakant ie, zal de CNS startdienst   worden gehouden in de Dorpskerk.

De organisat ie is in handen van de Immanuelschool. U wordt  alvast  van harte uitgenodigd voor deze startdienst

waarin we een zegen willen vragen over het schooljaar 2018/2019.  M aandag 2 september zal de uitnodiging (die de

komende week meegaat) nog als extra herinnering met  de kinderen meegaan.

                  Groepsfoto

Afgelopen maandag maakte meester Albert  de groepfoto’s. Vanaf maandag tot vrijdag (liefst  eerder dan vrijdag) kan

er tegen betaling van € 2,-  een groepsfoto gekocht worden.

                   Beachvolleybal scholierentoernooi  (stukje van een van de ouders die begeleidde)

Op 28 juni jl. was het  scholieren beachvolleybaltoernooi, georganiseerd door Volleybalvereniging Hellas.

Dit  jaar was dit  vooral een zonovergoten edit ie van HellasBeach. We hebben veel kinderen enthousiast  zien

volleyballen en er werd fanat iek gestreden voor de punten. In totaal deden 22 teams mee, namens De Bron deden

maar liefst  8 teams mee uit  groep 7 en 8 (4 teams uit  groep 7 en 4 teams uit  groep 8).
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Na de poulewedstrijden werd door ieder team nog 1 wedstrijd in de 2e ronde gespeeld. De Bron 5 mocht daarna nog

een extra wedstrijd spelen voor de 3e of 4e plek. Helaas werd deze wedstrijd verloren en ging Immanuëlschool 3 er

met de 3e prijs vandoor. De meiden van De Bron 5 mochten als t roostprijs een zonnebril in ontvangst  nemen.

Eindstand:

1. Immanuëlschool 1

2. Petraschool 1

3. Immanuëlschool 3

Jaarkalender voor ouders 2019/2020

In de bijlage  vindt u de jaarkalender voor ouders. Hierop staat de (meeste) data van act iviteiten die voor u belangrijk

zijn om te weten. Bovendien zijn de vakant ies nog eens weergegeven. Bepaalde data is nog niet (met zekerheid)

bekend.  Dit  geldt  bijvoorbeeld voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep en het  voetbaltoernooi. Aangezien de

kalender ook via de website te downloaden zal zijn (bij Parro/ Kalender) kunt  u de actuele (aangepaste) versie dan

alt ijd bekijken / downloaden.

                     Afscheid van groep 8

Aanstaande maandag gaan we afscheid nemen van maar liefst  37 kinderen van groep 8.

We nemen afscheid van: Yolanthe, Daan, M erle, Eva, Lot te, Kevin, Emma, Sanne, Wout, Sander L., Sander M ., Femke,

Dino, Rowi, David, Jolien, Sam, M aart je, Julia, Sven, Devlin, Elisa, Demi, Luuk, Ivar, Joran, Joanne, Danick, Fabian,

Yunhui, Hanno, Alicia, Daniel, Kyra, Nienke en Anouk.

Na de basisschool zullen deze kinderen van groep 8 uitwaaieren naar verschillende vormen van het  voortgezet

onderwijs, waar onze ‘hoogste groepers,’ daar de ‘ laagste groepers’ zullen zijn. We zullen jullie gaan missen en

wensen jullie Gods zegen en veel succes toe op je nieuwe school.  Laat nog eens horen hoe het met jullie gaat,

we vinden het  bijvoorbeeld leuk om jullie eerste rapport  te zien.  ‘Waai dus gerust  nog eens binnen! ’

                         Bedankje en opbrengst act ie ‘schaats je wezeloos’

                         Vandaag werden de kinderen bedankt door

                         ‘Christ  Hope’ en kregen we een mooie ingelijste foto van

                         een aantal kinderen uit  Afr ika waarvoor het bedrag

                          van € 4.412,- is ingezameld. We hangen het geheel

                         in de hal van de dependance.
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                         Aanpassingen schoolwebsite t ijdens de vakant ie.

Tijdens de vakant ie wordt  de schoolwebsite aangepast  aan het  nieuwe cursusjaar. De schoolgids 2019/ 2020 wordt

ook aangepast en wordt z.s.m. online gezet /  gemaild na de start  van het nieuwe cursusjaar.

                     Lezen in de zomervakantie.

Onderzoek wijst  uit  dat  de lange zomervakant ie de schoolprestat ies van kinderen op de basisschool niet  ten goede

komt. De zomervakant ie blijkt  een belangrijke rol te spelen bij het  groter worden van de verschillen in leesprestat ies

tussen basisschoolleerlingen. Bij het  afnemen van een leestoets technisch lezen aan het  begin van het  schooljaar is bij

een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit  wordt  zomerdip of zomerverval genoemd.

Om het  succes van de leesontwikkeling gedurende het  afgelopen schooljaar vast  te houden en te voorkomen dat  deze

terugval optreedt , is het belangrijk om ook thuis regelmat ig te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. Hoe zorg je

ervoor dat  de leesontwikkeling van je kind t ijdens de zomervakant ie gewoon doorgaat?

Tip 1: Stop vooral zelf niet  met lezen!

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist  iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of

gooi je e-reader vol) en ga bij de tent  zit ten lezen.

Tip 2: Op vakant ie? Neem leuke (taal-)spellen mee

Tijdens regenacht ige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. M aar ook als de zon schijnt  zijn

spellet jes leuk t ijdverdrijf. Vooral talige spellet jes zoals scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spellet jes voor

beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.

Tip 3: Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggende t ip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de

vakant iekoffer!  Ga vooraf ook samen naar de bibliot heek en laat  je kind zelf een stapel boeken uit kiezen voor de

vakant ie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra t ip: M eegroeiboeken. Dat zijn ideale

boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt  steeds wat

moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld eens aan ‘Kook jij of kook ik?’ van M art ine Letterie en Rick de Haas.

Tip 4: Lezen is overal Denk aan de menukaart  in het restaurant, borden onderweg, foldert jes van de dierentuin die je wil

gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informat ief boekje over een favoriet  onderwerp

van je kind. Ook st rips, leesdoeboeken en kindert ijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.

‘Vakant iebieb App’ (ht tps:/ / www.onlinebibliotheek.nl/ vakant iebieb.html)

Het is mogelijk om de vakant iebiebapp downloaden waarop je digitale boeken kunt lezen. Er staan veel t itels voor

kinderen op, daarnaast ook veel t itels voor volwassenen om zelf van te genieten en het goede voorbeeld te geven.

Om het goede voorbeeld te geven heb ik (meester M art ijn) de App geïnstalleerd en vast wat (kinderen)boeken  in de

boekenkast  gezet! ht tps:/ / www.onlinebibliotheek.nl/ dam/ e-books/ vakant iebieb/ t itellijst -2019/ t itellijst -vakant iebieb-

2019-jeugd.pdf  Natuurlijk kunt  u zelf nagaan of u de aangeboden boeken inhoudelijk geschikt  vindt .

Uiteraard is het ook mogelijk om ‘echte’ boeken te lenen bij de bibliotheek. Voor kinderen is het lidmaatschap grat is!

Veel (voor)leesplezier gewenst in de vakant ie, samen met uw kind.

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/dam/e-books/vakantiebieb/titellijst-2019/titellijst-vakantiebieb-2019-jeugd.pdf
https://www.onlinebibliotheek.nl/dam/e-books/vakantiebieb/titellijst-2019/titellijst-vakantiebieb-2019-jeugd.pdf
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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)
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