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AGENDA

ma. 9 september
hoofdluiscontrole OB

woe. 12 september
de groepsfoto’s worden
genomen.

ma. 16 september
informatieavond OB
hoofdluiscontole BB

di.  17 september
informatieavond BB

ma. 23  september
start Week tegen het pesten

woe. 25 september
studiedag (lln. vrij)

vr. 27 september
Bronnieuws komt uit.

6 sept. 2019

We zijn begonnen … een gezegend jaar gewenst

Geachte ouders/verzorgers.

De eerste schoolweek ligt al weer achter ons. Er wordt weer volop geleerd en -
ook dit jaar - weer op het plein gespeeld alsof het nooit zomervakantie is
geweest.

Wij zijn als leerkrachten – samen met de kinderen - dan ook weer ‘gewoon
begonnen’ aan een nieuw schooljaar. Vol goede moed, nieuwe ideeën en frisse
zin.  Vanzelfsprekend hopen we op een leerzaam, prettig en gezegend
schooljaar. We wensen onze nieuwe collega’s en nieuwe leerlingen in het
bijzonder een goede tijd toe op de school. De nieuwe leerkrachten stellen zich
verderop in deze nieuwsbrief nog voor.

Vanzelfsprekend werken we ook dit jaar graag blijvend aan een goede
samenwerking en (heldere) communicatie met u als ouders/ verzorgers.

Zo mogen we gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen en
dat is echt een geweldige en dankbare taak.  We gaan daarvoor.

Tijdens de informatieavonden in september zal de leerkracht u meer vertellen
over het onderwijs aan uw kind(eren) en het ‘reilen en zeilen’ in de klas.
We hopen dan ook dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers deze avond(en)
bezoeken. Volgens goede gewoonte is er voor zowel de onderbouw als
bovenbouw een aparte avond gepland.

Afgelopen dinsdagvond werd er in de CNS startdienst een zegen gevraagd aan
onze Hemelse Vader voor het nieuwe schooljaar. Fijn om hier ook kinderen en
ouders van de Bron te zien.

Zo mogen we met Hem – en met vallen en op staan – het schooljaar starten.

We hopen te mogen groeien en bloeien.. als kinderen en als school…

Een gezegend jaar gewenst!
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                  Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van….

Net voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van Jay Jay. Zijn ouders kregen een woning in Enschede. In
de laatste week van de vakantie kreeg ik het bericht dat Maaike (groep 1) toch kon verhuizen naar Hilversum. Maaike
vond het jammer dat ze geen afscheid van haar klas kon nemen, maar samen met haar moeder en de partner van
moeder kunnen ze nu een nieuwe start maken. Wij zullen beide kleuters missen, maar wensen hen alle goeds toe op
hun nieuwe school.

Ook mogen we dit jaar weer veel nieuwe kinderen welkom heten. Raphael komt uit ’t Harde en is groep 8 komen
versterken. Lihao is vanuit Hoorn in Nunspeet komen wonen en zit in groep 5b. Lylas is vanuit Oldebroek verhuist naar
Nunspeet en heeft haar plek gekregen en groep 6/7. Britt en Noa gaan verhuizen naar Nunspeet, voorlopig wonen ze
nog in ’t Harde, maar zijn wel alvast bij ons op school in groep 6b en 3a gestart. Laut kwam vanuit Amere in een
nieuwe huis wonen en zit in groep 3a. Ook binnen Nunspeet verhuizen mensen. Zo zijn David en Merel van de Petra
school naar ons toe gekomen. David in groep 6b en Merel in groep 3a. Seraj komt van de Schakel en heeft zijn plek in
groep 6b gekregen. Wij heten jullie van harte welkom bij ons op de Bron.

Natuurlijk zijn er ook nieuwe kleuters te verwelkomen. Zo zijn Lukas, Maud, Celine, Aaron, Javi, Vivien, Annelijn en Noa
ingestroomd in groep 1b. En heeft groep 1c, Benja, Milan en Kevin erbij gekregen. Ook jullie heten wij van harte
welkom net als alle nieuwe ouders die onze school voor het eerst bezoeken. Allemaal een goede en fijne tijd bij ons op
de Bron.

                  Informatieavonden

Maandag 16 september (onderbouw) en dinsdag 17 september (bovenbouw) worden de informatieavonden voor
ouders gehouden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Beide avonden starten om 19.45 uur met een (korte) opening
door de directeur. Daarna zal de leerkracht van uw kind(eren) in het lokaal iets vertellen over het reilen en zeilen van
de groep in het komende schooljaar. Naar verwachting is de avond rond 20.45 uur afgelopen.

Tussen Schoolse Opvang – bovenbouw

Het overblijven is weer begonnen. Sommige leerlingen blijven wel over voor vast, maar hebben zich op de bovenbouw
nog niet aangemeld. Wilt u dit alsnog doen? Uw zoon/dochter kan bij de overblijfcoördinator een aanmeldformulier
vragen. Sommige ouders melden per App aan de overblijfcoördinator dat hun zoon/dochter die dag overblijft
(incidenteel). Wilt u dan een volledige melding doen? Soms wordt alleen een voornaam genoemd, maar als er twee
‘Martijnen’ zijn, is het even lastig om na te gaan welke leerling bedoeld wordt.  Dan is (als voorbeeld) Martijn Janse gr.
6b blijft op dinsdag over een helderen en volledige melding.

Jaarkalender voor ouders 2019/2020 & Parro

De jaarkalender voor ouders/verzorgers zal (indien nodig) steeds online worden bijgewerkt en aangepast zodat u altijd
de actuele versie kunt raadplegen of downloaden. De jaarkalender voor ouders , het vakantierooster en informatie
over Parro (de communicatie app) vindt u hier: https://debron-nunspeet.nl/vakantierooster/

https://debron-nunspeet.nl/vakantierooster/
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Voor Parro geldt dat de App momenteel wat traag is en de makers wat technische problemen hebben. Dat maakt dat
een groep ouders (groep 7a) nog niet gekoppeld is.  Dat is heel vervelend natuurlijk. We communiceren hierover met
de makers van Parro en hopen dat zij snel met een oplossing komen.

Groepsfoto (12 sept.) en instellen privacy voorkeuren via Parro (voor 12 sept.)

Volgende week donderdag komt Albert van Frankenhuyzen nog een keer op school voor het maken van de
groepsfoto’s 2019/2020. We zijn blij dat hij dit wil doen. Uit de inventarisatie van vorig jaar bleek dat (vrijwel) alle
kinderen op de foto konden (toestemming ouders). U kunt voor dit jaar via Parro heel eenvoudig zelf uw toestemming
voor verschillende privacy zaken m.b.t. beeldmateriaal regelen.  U kunt ‘controleren, aanvullen en/of wijzigen.’  We
vragen u dit z.s.m. te doen. Dit is vrij eenvoudig en wordt hieronder beschreven (of klik op de link voor uitleg met een
animatie) https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders

Handleiding:  Instellen privacy voorkeuren via Parro.

1. U gaat binnen Parro naar de knop ‘instellingen’
2. U tikt op ‘profiel’ en scrolt naar ‘Mijn kinderen’
3. U geeft per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes.

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
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                       Klassikale cursus ‘Typen op de Computer’ groepen 7 en 8

Net als vorig jaar start DW&S Opleidingen op school de klassikale cursus ‘Typen op de Computer volgens de 10-vingers-
blind-methode’.  Dit is voor de kinderen van groep 7 en 8.  Er zijn kosten voor ouders aan verbonden.
De lesdag is maandag, startdatum 7 oktober 2019, lestijd 15.30 uur – 16.30 uur (De eerste les duur 1 ½ uur).
De informatiebrief/het aanmeldingsformulier is vandaag uitgedeeld aan de leerlingen van groep 7 en 8.

                             CNS & SPCP

Het peuterspeelzaalwerk is nauw verbonden met het basisonderwijs. De SPCP werkt als aanbieder van protestants
christelijk peuterzaalwerk in Nunspeet hiervoor al vele jaren intensief samen met de CNS basisscholen. Om deze
samenwerking nog verder te intensiveren en de organisatie van het peuterspeelzaalwerk professioneler in te kunnen
vullen zijn SPCP en CNS Nunspeet overeengekomen dat met ingang van 1 september 2019  het bestuur van de SPCP
peuterspeelzalen zal worden overgenomen door CNS Nunspeet.

Dit betekent dat de verbinding die de SPCP heeft met de Hervormde Gemeente Nunspeet en de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Nunspeet overgaat in een verbinding met CNS Nunspeet en dat het huidige bestuur wordt
vervangen door bestuurders vanuit CNS Nunspeet.

Deze overname zal geen directe invloed hebben op de praktische gang van zaken op de zalen.

Op dit moment hebben we ook een vacature voor een leidster op 1 van onze zalen. Heeft u een relevante MBO of
HBO opleiding en interesse in deze vacature dan kunt u contact opnemen met Aart van de Poppe (directeur SPCP).
Contact kan via aartvandepoppe@spcpnunspeet.nl of telefonisch 06 25 27 95 32.

                        Schoolgids 2019/2020

De schoolgids is klaar en is online te vinden op de website: https://debron-nunspeet.nl/schoolgids/

Even voorstellen

Zoals u weet hebben we vanwege de groei van de school en pensionering van meester Albert  nieuwe collega’s in ons
team mogen verwelkomen. Onze (3) nieuwe collega’s stellen zich aan u voor:

Mijn naam is Jan-Matthijs Hulsman. Ik ben 35 jaar en woon in Wezep. Ik ben getrouwd met Géke en samen hebben we
2 jongens: Yari (10) en Timo (7).

Sommigen van u zullen mij vast kennen, ik heb namelijk zelf op De Bron gezeten en 20 jaar in Nunspeet gewoond.

mailto:aartvandepoppe@spcpnunspeet.nl
https://debron-nunspeet.nl/schoolgids/
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De afgelopen 13 jaar ben ik groepsleerkracht geweest op een basisschool in Rouveen. Vorig jaar heb ik de opleiding tot
IB'er gedaan. Toen ik de vacature voor IB'er op De Bron zag, heb ik gelijk gereageerd. Ik vind het een hele mooie
uitdaging om op deze school aan de slag te gaan!

U bent van harte welkom om kennis te komen maken! Ik ben meestal te vinden in het kantoortje tegenover de keuken.

Ik hoop dat wij als school het beste voor uw kind weten te vinden. Daarbij is samenwerking met u ontzettend
belangrijk. Ik ga mij inzetten voor een goede samenwerking met u, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen!

Jan-Matthijs Hulsman

---------------------------

Hallo! Mijn naam is Maaike Boone en dit schooljaar zal ik op de maandag voor groep 6/7 staan. Ik ben 21 jaar en net
afgestudeerd. Mijn eerste jaar voor de groep, een leuke en nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. De andere vier
dagen zal ik werken op de Immanuel school in groep 3/4. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te tekenen, muziek te
luisteren en een boek te lezen. Verder ben ik actief op de volleybalvereniging hier in Nunspeet.

Groeten, Maaike

----------------------------

Dag ouders van de Bron,

Het komende jaar heb ik het voorrecht om voor groep 6a/7a te staan.

Het afgelopen jaar heb ik op de Petraschool gewerkt. Daarvoor heb ik 4 jaar lang als sportleraar in het onderwijs
gezeten. Ik ben vakdocent geweest op een Islamitische basisschool in Amsterdam en ik heb een jaar op het MBO
gewerkt. Mijn passie ligt bij het onderwijs aan jonge kinderen, Daarom heb ik mij laten omscholen tot basisschool-
leerkracht.

Naast mijn passie voor het onderwijs heb ik ook nog een gezin met 3 prachtige kinderen waarvan er 2 al naar school
gaan.

Heeft u verder nog vragen? loop dan vooral een keertje binnen! (na schooltijd).

Met vriendelijke groet,

Jiddo Knol

                   Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur

De afgelopen twee jaar publiceerde ik altijd een overzicht van de locatie 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 intern begeleider op deze locatie ook de coördinator is.

De meeste ouders weten 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
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via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl Het lukt mij doorgaans snel te reageren op uw
mails/vragen.

Aanwezigheidsschema de komende weken.

maandag: ’s morgens op de dependance, ’s middags op de hoofdlocatie
dinsdag: hele dag op hele dag op de dependance
woensdag: hele dag op de dependance
donderdag: ’s morgens op de dependance, ’s middags op de hoofdlocatie
vrijdag : hele dag 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:
Mr. Drostweg 6
tel. (0341) 25 34 86
(gr. 5 t/m 8)

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
mailto:debron@cnsnunspeet.nl

