27 sept. 2019

‘Dromen krijgen’

AGENDA

W e zijn nu 4 weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Aan het begin van het schooljaar zijn er

di. 1 oktober

dan alt ijd (nieuw e) verw acht ingen; verwacht ingen van ouders, kinderen en leerkracht en over hoe

Kick off Kunst menu

het zal gaan.

woe. 2 oktober

Start Kinderboekenweek
vrij. 4 oktober

Het gaat dan om reële of soms minder reële verwacht ingen, maar ook dromen, wensen of hoop.
Bijvoorbeeld de hoop dat het dit jaar bet er zal gaan dat het vorige jaar of de vurige wens dat juist
dat ene kind meer aansluit ing mag vinden. De hoop op een fijne samenw erking met een nieuw e
collega, de hoop dat…… en vult u zelf maar in.

Dierendag
De wens van leerkracht , ouder en direct eur dat dat de school zich op bepaalde gebieden verder

ma. 7 oktober

Dag van de leerkracht
Start typelessen lln. gr. 7 en 8
die zich hiervoor hebben
opgegeven.
vrij. 11 oktober
afsluiting Kinderboekenweek
ma. 14 oktober

Fietskeuring

mag ont wikkelen in het belang van het onderwijs aan de kinderen..
Dat gaat allemaal echt niet vanzelf, het vraag om veel inzet , soms flinke inspanningen, veel
overleg, gebed om kracht en wijsheid en bovenal om een goede samenwerking.
Het schooljaar is nog ‘vers en nieuw’ en de eerst e plannen en de uit voering daarvan zijn gest art .
Dan mogen we ook dromen…
Daarover gaat het onderst aande gedicht van Chris Lindhout .

Een nieuw (school)jaar, een nieuwe dag vol beloften,
vol met dromen, vol verwachtingen, vol plannen, die je uit wilt laten komen.

vrij. 18 oktober

Bronnieuws komt uit

Een nieuw (school)jaar word je gegeven als een druppel in de tijd.
Schitterend in ’t eerste zonlicht, een lichtstraal van de eeuwigheid.

ma. 21 t/ m vr. 25 oktober

Herfst vakantie
ma. 28 oktober
Herkeuring fiets

Bronnieuws 2, jaargang 25

M ooie dromen mogen worden tot een echte werkelijkheid.
En verwachtingsvolle plannen tot een baken in de tijd.
Wie zijn dromen mag vervullen, daarvoor kracht en wijsheid krijgt,
weet dat elke dag een gift is. Jaar na jaar, in eeuwigheid.
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Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van….

Zoals hierboven geschreven, zijn we nu vier weken onderweg. Dit betekent dat ook de eerste nieuwe kleut ers ingest roomd zijn en
w el in groep 1c. Vera en Xavi hebben hun plekje t ussen de andere kleut ers al gevonden.
Welkom en een hele fijne t ijd bij ons op school.

Juf Thessa t rouw t vandaag (27 sept ) met haar M arijn….

Vandaag trouwt juf Thessa (gr. 5b) met haar M arijn. Ze kwam vanmiddag langs - samen met M arijn - bij groep 5b voor een feest je!
De versierde st oelen st onden al klaar.
Alle kinderen van de bovenbouw ont haalden de juf feest elijk met bogen. Veel kinderen hebben immers bij juf Thessa in de klas
gezeten en we waren allemaal benieuwd hoe mooi de juf er uit zou zien. Hier ziet u enkele fot o’s. Voor de kinderen van groep 5b
geldt dat er natuurlijk via Parro meer fot o’s gedeeld (zullen) worden.
W e wensen de juf een fijne dag toe en nat uurlijk veel geluk samen met M arijn.
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Verkeersit uat ie Onderbouw (zie verder ook de brief van de verkeersouders)
Graag uw aandacht voor het volgende. In de afgelopen drie weken ben ik herhaaldelijk
aangesproken op het rijgedrag van ouders en andere ‘vervoerders’ van kinderen van
de onderbouw. M ij werd verteld dat aut o’s werden geparkeerd op de stoep, wegreden
door een groep kinderen, de weg opdraaiden t erwijl er nog kinderen uit school kwamen,
aut o’s best hard langsrijden, aut o’s die bijna op het plein st aan om t e wacht en op de
kinderen, auto’s die voor het hek stoppen om kinderen t e laten uit - of instappen.
Kortom een aantal zorgelijke acties als het gaat om de veiligheid van onze kinderen.
Nu begrijp ik best dat het weer wennen is om ’s ochtends op t ijd op school te zijn en dat de eerste regendag ook niet meevalt ,
maar dit alles weegt niet op t egen een veilige omgeving waarin alle ouders hun kind met een gerust hart naar school kunnen laten
gaan.
Daarom mijn dringende oproep aan iedereen: parkeer de auto verder weg van het plein op de daarvoor best emde plekken. Loop
met uw kind naar het hek en wacht met wegrijden t ot dat de kinderen en hun ouders op de fiet s veilig op weg zijn. En spreek
elkaar aan, we zijn samen verant woordelijk voor de veiligheid van alle kinderen.

Schoolfruit

Ook dit jaar kunnen we als school weer meedoen met
het Europese programma rondom schoolfruit .
Van november 2019 tot april 2020 zal er weer drie keer
per week weer fruit zijn voor de kinderen.
Lekker en (heel) gezond! M eer informat ie volgt .

cult urele manifestatie - 'Kick off kunst memu' op 1 okt ober

Naast het reguliere onderwijs vinden w e het als school belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Op
dinsdag 1 okt ober doet onze school daarom mee aan ‘de Nunspeet se Cult uurdag’ in het gebouw van Veluvine. Op deze dag
worden allerlei cult urele workshops verzorgd waar kinderen aan deelnemen. In de loop van het jaar zijn er verschillende
act ivit eiten van het kunst menu waar de kinderen aan deelnemen. Dit los van de ext ra culturele act ivit eiten rondom drama,
muziek en dans van onze school waarvoor we gast docent en inhuren. We w ensen de kinderen veel plezier toe!

Ident iteit onderzoek (beleving)
Voor de zomervakant ie voerde Jan Klein (van M ijnID) een (breed) ident it eit sonderzoek uit op de scholen van CNS. Ook op de Bron
sprak hij met kinderen, ouders, leerkracht en en het M T. Het onderzoekt richtt e zich zowel op wat we zeggen en schrijven en wat
we in de ogen van andere daarvan in de prakt ijk waarmaken. Het gaat dan om beleving en invulling. De rapport age van dit
onderzoek is binnen en wordt eerst best udeerd door een werkgroep van leerkracht en die zich dit schooljaar bezig houden met de
(ont w ikkeling) van de ident iteit . Ook binnen de M R zal de rapport age aan de orde komen. Hierna zullen we de bevindingen (in de
vorm van een samenvatt ing) met u als ouders/ verzorgers delen.
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Terugblik informat ieavonden 16 en 17 sept ember
Al weer bijna t w ee weken geleden werden de informat ieavonden gehouden door de leerkracht en van de verschillende groepen.
We kijken terug op goed bezocht e avonden, w aarbij de leerkracht en vert elden over het 'reilen en zeilen' in de groep. Dank voor
uw komst ! We spreken nogmaals de wens en het verlangen uit om in het belang van het onderw ijs en het sociaal welbevinden
van de kinderen goede cont act en met u t e onderhouden .

Terugblik St udiedag 25 sept ember

Het t eam kijkt t erug op een waardevolle maar int ensieve studiedag. Het onderwerp was de vernieuwde meldcode.
In de kern houdt dit in dat elke beroepskracht (in de kinderopvang en het onderw ijs) de verplicht ing heeft om vanuit een
afwegingskader melding te maken van sit uat ies waarbij er signalen en/ of zorgen zijn over een kind die (kunnen) duiden op
kindermishandeling. Het hele t eam werd ’s morgens geschoold door een trainster. De leerkrachten van de groepen 1 t/ m 4
hadden ’s middags een verdiepende communicat ietraining. De leerkracht en van de groepen 5 t / m 8 volgen deze communicat iet raining op de volgende st udiedag in november.

Thuis grat is gebruik maken van de soft ware van school

Op school maken we gebruik van de soft ware van Ambrasoft. M et dit online oefenpakket Ambrasoft kan elke leerling zelfst andig
en op zijn/ haar eigen niveau oefenen met rekenen, tafels, woordpakkett en, spellingsregels, werkwoorden en lezen. Zo worden de
kinderen spelenderwijs bet er in rekenen en t aal.
Via de zogenaamde school-t huiskoppeling kunnen ze thuis grat is verder oefenen. Een aantal gezinnen heeft deze t huiskoppeling
(in een eerder schooljaar) al geact iveerd. Alle kinderen (vanaf groep 3) die volgens onze gegevens nog geen t huiskoppeling
hebben geact iveerd, krijgen binnen t wee weken een eigen unieke inlog (brief) om thuis Ambrasoft t e kunnen gebruiken. Het gaat
om een zogenaamde act iverings-code om de t huiskoppeling t e act iveren. Bent u die code kwijt dan kunt u op school (mail naar
mart ijnvanderw eerd@cnsnunspeet .nl) een nieuw e code aanvragen.

Groepfot o’s – even uitleggen..
M eest er Albert van Frankenhyzen (nu met pensioen) maakt e volgens goede gewoont e alt ijd aan de start van het schooljaar
groepsfoto’s die op de schoolwebsit e geplaat st werden en bij de deur van het lokaal kwamen t e hangen.
Ook dit jaar zijn er w eer foto’s gemaakt voor bij de deur, leuk om t e weten wie er in welke klas zit . De fot o’s van dit jaar komen er
w eer z.s.m. t e hangen. Ze moeten nog besteld worden.
Het op de websit e plaat sen van de groepsfot o’s gaat met de wet op de privacy niet meer zo spontaan en gemakkelijk aangezien
elke ouder (via de privacy voorkeuren nu zelf in t e st ellen via Parro) al dan niet t oest emming heeft gegeven of hun kind met
beeldmateriaal op de w ebsite mag.
Hoewel het slecht s gaat om enkele ouders/ verzorgers uit de verschillende groepen - die geen beeldmat eriaal waarop hun
kinderen st aan online willen hebben - gaan we hier wel vanzelfsprekend rekening mee houden. Het alt ernat ief van ‘zwarte balkjes
voor ogen’ en/ of kinderen uit sluit en van de groepsfot o is voor ons natuurlijk geen goede opt ie.
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Omdat de ouder-App ‘Parro’ alleen beschikbaar is voor de ouders/ verzorgers van de kinderen van een bepaalde groep, is het
plaatsen van beeldmat eriaal hier vaak eenvoudig en beheersbaar en voor vrijwel elke ouder akkoord.
(We gaan er dan van uit dat elke ouder het beeldmateriaal int ern houdt).
M ocht u de privacy keuren nog willen instellen / wijzigen dan dat alt ijd. Zie voor
(htt ps:/ / support .parro.com/hc/ nl/ art icles/ 360005441071-Parro-in-act ie-Privacy-voorkeuren-regist eren-door-ouders)
Aan het einde van het cursusjaar (zomerweer in mei/ juni en ook de kleut ergroepen zijn dan compleet ) zullen we opnieuw
groepsfot o’s (lat en) maken. Op deze fot o’s zullen dan wel de leerkrachten st aan. Deze foto kunt u dan kopen om een blijvende
herinnering t e hebben aan het afgelopen schooljaar van uw kind.
De keuze om al dan niet een schoolfotograaf in t e schakelen zal nog eens binnen het t eam besproken worden. In het verleden is
er doelbewust en na overleg voor gekozen is om geen schoolfotograaf meer in t e schakelen. Naast het feit dat veel ouders
aangaven dat de foto’s aan de prijs waren, de broers en zussen foto niet compleet waren omdat kinderen nog niet of elders op
school zat en, was de organisat ie ook een hele opgave.

Ouderpanels, klankbordgroep, leerling panels en de schoolont wikkeling
Via leerling- en ouderpanels en de (vast e) klankbordgroep hebben we als school de kans en gelegenheid om dit jaar (st art van de
uit voering van een nieuw schoolplan) de meningen en ideeën van kinderen en ouders t e vragen. Zeker nu de leerkracht en in
verschillende werkgroepen aan de slag gaan met het oppakken van de doelen, is het goed om zo breed mogelijk na t e denken en
ouders en kinderen t e bet rekken. Het ouderpanel was aanvankelijk gepland op 15 okt ober. Dit komt nog iet s te vroeg. We
plannen een nieuwe datum en u hoort via de nieuw sbrief voor welke schoolont w ikkeldoelen we het ouderpanel (en misschien wel
ouderpanels) gaan inzet ten om uw mening t e vragen. De klankbordgroep komt voor het eerst weer samen op 12 november. Het
eerst e leerling panel is op 6 november. Wordt vervolgd!

Binnenkort gaat de Kinderboekenmaand weer van start ! Op de Bron best eden we er van woensdag 2 t ot en met vrijdag 11
okt ober aandacht aan. Dit jaar is het thema ‘Reis mee’. Er zullen verschillende act ivit eit en plaat svinden op school rond dit t hema
en rond kinderboeken. Over een aant al act iviteit en informeert de leescommissie van de Bron u in een brief die als bijlage is
meegest uurd bij deze nieuw sbrief .

Vrijdag 4 okt ober is het dierendag. De kinderen van groep 1 t / m 4 (hoofd gebouw) mogen hun knuffeldier meebrengen naar
school. Voor de bovenbouw geldt dat zij volgens goede gewoonte hun huisdier tussen 13.00 uur en 13.15 uur mogen laten zien
op het schoolplein van de dependance. Om 13.15 uur kunnen de dieren worden weer meegenomen door de ouders/ verzorgers.
Tijdens de les(sen) wordt er aandacht aan dierendag best eed.
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Hieronder leest u een brief van de verkeersouders. Ook zij w ijzen o.a. op de verkeersveiligheid

VAN DE VERKEERSOUDERS:
M aandag 16 sept ember jl. hebben wij voor de ouders van de (toekomst ige) leerlingen van groep 1 een informat ie praatje
gehouden over de t aken van de verkeersouders. Onder meer hebben wij ook de regels besproken bij het wegbrengen en ophalen
van de kinderen bij de onderbouw. W ij willen alle ouders nogmaals de afspraken onder de aandacht brengen die gelden bij het
brengen en ophalen van de leerlingen op de onderbouw, aangezien wij als groep merken dat deze nog niet goed worden
t oegepast :

·
·
·
·
·
·
·

kom zoveel mogelijk lopend of op de fiet s;
mocht u met de aut o komen, parkeer deze dan op de bedoelde parkeerplekken en het liefst niet op het gras of voor een
afrit van een buurt bewoner. Bij slecht weer rijdt u het gras kapot en daar heeft de school al eens klachten over gehad;
mocht u met de aut o komen, rijd dan NIET voor school langs. (Informeer ook de mensen die uw kind naar school
brengen/ ophalen). De andere ouders hebben vaak broertjes en/ of zusjes mee die nog niet goed uit kijken. Daarnaast
st aat het vol met fiet sen en bent u sneller als u even omrijdt ;
parkeer uw aut o in de wegrijricht ing, om te voorkomen dat u acht eruit moet rijden. Zo ziet u in één oogopslag al de
fiet sende/ lopende kinderen om u heen. Ze fiet sen/ lopen zo in uw dode hoek!
de gele strepen voor het hek zijn u vast al wel opgevallen. Laat deze vrij voor de kinderen die uit school komen, zodat ze
makkelijker door kunnen lopen en niet tussen de ouders heen hoeven te zoeken;
als u uw kind af wilt zett en met de aut o, doe dit NIET voor de ingang van school en op de st oep vlakbij (de ingang van de)
school. Parkeer dus ook niet uw aut o op de st oep;
op het plein mag niet gefiet st w orden, zow el op de bovenbouw als op de onderbouw .

W ij willen u vriendelijk doch dringend vragen om hier rekening mee te houden! Het gaat om de veiligheid van onze kinderen. Als
wij daar allemaal aan denken en we doen het samen, dan moet het zeker goed komen!
Fiet senhokken onderbouw
Inmiddels wet en de kinderen goed de w eg naar het fiet senhok van hun groep. Wilt u als ouder zijnde erop let ten dat uw kind de
fiet s net jes neerzet (niet overdw ars en achterstevoren)? Er moeten namelijk heel wat fiet sen kw ijt in de fiet senhokken!
Fiet scontrole groep 5 t / m 8
Op maandag 14 oktober vindt er weer een fiet skeuring plaats op de bovenbouw
(dependance gr. 5 t / m 8), georganiseerd door de verkeersouders. Er wordt o.a. gekeken naar de verlicht ing, of de handvat t en
vastzit ten, of de wiel- en t rapreflectors aanwezig zijn, of er een goede bel op de fiet s zit en of de remmen het doen. We rekenen
er op dat alle leerlingen op maandag 14 oktober de fiet s mee naar school nemen, ook al gaan ze alt ijd lopend naar school (not eer
deze datum in uw agenda!).
Het is voor uw kind het fijnst als de fiet s in één keer goed wordt gekeurd! W ilt u vóór die dat um de fiet s van uw kind even na
(lat en) kijken? Het gaat om de veiligheid van uw kind.
W e doen die maandag als school ook mee met de ANW B fietsverlicht ingscontrole. Dankzij goede verlicht ing neemt nl. de kans op
een aanrijding in het donker wel 20 procent af!

Scholieren-bowlingt oernooi
Voor de groepen 7 en 8 wordt er in de herfst vakant ie een jaarlijkse scholieren-bowlingt oernooi georganiseerd. Dat is van 8.30 uur
t ot 15.30 uur in de bowlingzaal van “ De Brake” . De kost en bedragen €6,75 per kind (inclusief 1x patat en drinken). Aan dit
t oernooi doen maximaal 24 t eams mee. De teams bestaan uit 5 personen. De kinderen mogen zelf een t eam samenst ellen en het
geld daarvoor bij M eest er Hans Hannessen inleveren, samen met het inschrijfformulier dat ze mee hebben gekregen. Graag alles
voor volgende week vrijdag 4 okt ober inleveren. De inschrijvingen w orden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus hoe
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sneller de meester het kan inleveren, hoe groter de kans is dat ze mee mogen doen. Op 17 okt ober krijgen de t eams de
speelt ijden door. Deze act ivit eit vindt plaat s buit en de verant w oordelijkheid van de school.

Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur

De afgelopen t wee jaar publiceerde ik alt ijd een overzicht van de locat ie waar ik werkzaam was. Vanaf heden geef ik dit globaal
door in de vorm van een weekschema. Ik ben vooral op de dependance te vinden, aangezien juf Lian Lobbezoo naast haar taak als
int ern begeleider op deze locat ie ook de coördinator is.
De meest e ouders wet en mij (als dat nodig is) doorgaans prima te vinden. Zoals u weet ben ik voor dringende zaken uiteraard ook
telefonisch bereikbaar op: 06-13074056 Voor minder dringende zaken kunt u mij ook mailen/ bereiken via
mart ijnvanderw eerd@cnsnunspeet .nl of debron@cnsnunspeet .nl Het lukt mij doorgaans snel te reageren op uw mails/ vragen.
Vanwege vergadering en afspraken ben ik ook ‘vaak’ de school uit . Aanwezigheidsschema de komende weken.
maandag: ’s morgens op de dependance, ’s middags op de hoofdlocatie
dinsdag: hele dag op hele dag op de dependance
w oensdag: hele dag op de dependance (woe 3 okt. hoofdlocatie)
donderdag: ’s morgens op de dependance, ’s middags op de hoofdlocatie
vrijdag : hele dag 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
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