
1
Bronnieuws 3, jaargang 25

AGENDA

ma. 21 t/ m vr. 25 oktober

Herfstvakantie

ma. 28

Herkeuring fiets

ma. 4 november

Hoofdluiscont role bovenbouw

woe. 6 november

dankdag

leerlingpanel

ma. 4 – 7 november

Week van de oudergesprekken

ma. 11 november

Hoofdluiscont role onderbouw

di. 12 november

klankbordgroep

woe. 20 november

studiedag team –

leerlingen vrij.

vrij. 29 november

Bronnieuws komt  uit

19. okt . 2019

De eerste 8 weken van het schooljaar liggen alweer achter ons. ‘De t ijd vliegt,’ zeggen

we wel  eens en dat is ook zo!

In de afgelopen periode hebben er de nodige act iviteiten plaatsgevonden. We denken

bijvoorbeeld aan de Kinderboekenweek, de ANWB fietscontrole, de culturele

M anifestat ie en dierendag.

Ook denken we terug aan de herdenking bij het  oorlogsmonument  van het  voormalige

werkkamp de Bruine Enk waaraan de kinderen van groep 8 een bijdrage leverden (zie

verder op in deze nieuwsbrief).

De meeste kinderen zijn  ‘toe aan vakant ie’ om zo weer even bij te kunnen tanken.

We wensen alle kinderen (en gezinnen) daarom een fijne vakantieweek toe, waarin

gespeeld en uitgerust  kan worden.

Na de vakant ie zien we de kinderen weer graag op school verschijnen.
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Nieuwe leerlingen /  welkom aan.. en afscheid van….

In de afgelopen kwamen er weer 4 nieuwe leerlingen bij ons op school.

Allereerst  een ‘oude’ bekende, Tygo. Nadat  hij vorig schooljaar al een aantal ochtenden bij ons heeft  doorgebracht , heeft  hij nu

definit ief de overstap naar onze school gemaakt .

Ook mochten wij weer nieuwe kleuters verwelkomen; Joëlle en Dalisha in groep 1b en Tom in groep 1c.

Welkom allemaal en veel plezier bij ons op De Bron.

                        Herdenking werkkamp De Bruine Enk.

Op donderdag 10 oktober vond  een herdenking plaats van  het  voormalige

werkkamp De Bruine Enk bij de gedenksteen op de hoek Hullerweg/  Waterweg.

Deze steen is  twee jaar geleden onthuld  met het doel om de  geschiedenis van het

kamp niet te vergeten .  Dit  monument is door De Bron  geadopteerd en elk jaar

gaan we hier met  groep 8 aandacht  hieraan te besteden.

Het  werkkamp De Bruine Enk lag aan de Hullerweg. De herdenking op 10 oktober

was een herinnering aan de deportat ie van Joodse mannen die t ijdens de Tweede

Wereldoorlog waren ondergebracht  in dit  werkkamp . Zij  werden gedwongen om

bosarbeid te verrichten. In de vroege morgen van 3 oktober 1942 werden zij

afgevoerd naar kamp Westerbork en later naar de verniet igingskampen, waar zij

allen de dood vonden.

Het  monument  is eigendom van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete en is geadopteerd door groep 8 van

basisschool de Bron. De groep gestalte gegeven aan de herdenking met een bijdrage. M icha en Lisa uit  groep 8

droegen een gedicht  voor. Iedere leerling heeft  een steent je gelegd op het  monument . De kinderen hebben zich via

een lesbrief op dat  moment  voorbereid. Voorafgaand aan de herdenking van het  monument  heeft  één van de

nabestaanden van twee mannen die in het  kamp hebben gezeten, een bezoek gebracht  aan de school. Zowel door

haar indrukwekkende  verhaal als het  adopteren van dit  monument , hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan

het nooit  meer vergeten van deze geschiedenis. Het is belangrijk om de herinnering aan de geschiedenis van dit  kamp

levend te houden en om jongeren daarbij te st imuleren. Op 11 oktober is er ook een radioprogramma opgenomen op

school over de herdenking. Aan deze uitzending hebben kinderen van groep 8 meegewerkt . We horen nog wanneer

deze uitzending is. Door te klikken op het  onderstaande afbeelding

kunt  u de rapportage bekijken van deze dag (RTV Nunspeet)

https://www.youtube.com/watch?v=-WVsYxidhK8&feature=youtu.be
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Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek van dit  jaar zit  er alweer op. In de groepen is veel aandacht  besteed aan het  thema ‘Reis mee’.

Op 11 oktober is de Kinderboekenweek op de dependance afgesloten met  de jaarlijkse boekenmarkt  en er zijn weer

veel broodjes knakworst  verkocht. Van de opbrengst  (ruim € 136,-)  kunnen we weer leuke nieuwe voorleesboeken

kopen. Bedankt !

Op donderdagmiddag 10 oktober was er de afsluitende vossenjacht  voor de onderbouwleerlingen. Het  was de

bedoeling dat de kinderen in de omgeving van de school echte boekfiguren zochten. Het was een enorm succes!

Alle ouders/ opa’s/ oma’s die hebben meegeholpen: nogmaals bedankt!  Ook de kinderen van groep 8, die geholpen

hebben, willen we graag bedanken!  Super dat  jullie als vos wilden meedoen. J

De wedstrijd

Ook dit  jaar is er weer een leuke wedstrijd gehouden. De kinderen

uit groep 1 tot  en met  4 mochten thuis een mooi fantasievoertuig

ontwerpen. Er waren veel inzendingen, waar we natuurlijk heel blij

mee waren. Wat zijn jullie druk geweest . Het was best  heel moeilijk

om  de  winnaars  te  kiezen,  maar  we  zijn  er  uit  gekomen.

De volgende kinderen hebben dit  jaar gewonnen:

- Maud Schenk

- Luca Vis

- Jula Hofman

- Silvijn van Werven

Ook voor de kinderen van groep 5 tot  en met 8 was er een

ontwerpwedstrijd. Hierbij hebben de volgende kinderen

gewonnen:

- Naomi Wattez

- Joshua Fidder

- Julian Visch

- Daniel Visch

Alle kinderen die hebben meegedaan: bedankt  voor het  inleveren van jullie mooie tekeningen en werkjes!
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                        Landelijke stakingsdag onderwijs op 6 november – De Bron blijft  open

U heeft  wellicht  ongetwijfeld vernomen in de landelijke pers dat  de onderwijsbonden 6 maart  hebben uitgeroepen tot

landelijke stakingsdag voor alle onderwijssectoren. Dit  betekent  dat  onder het  personeel van de Bron zal is gepeild wie

gebruik wil maken van zijn/ of haar stakingsrecht  en dus gehoor wil geven aan de staking. De uitkomst  van die peiling

is, dat  er door leerkrachten niet  gestaakt  gaat  worden, waarmee de school op 6 november open blijft  (Het is overigens

nog niet  zeker of de staking door gaat . De bonden hebben een deadline van 21 oktober neergelegd bij de overheid).

                        Week van de oudergesprekken

In de week van maandag 4 november vinden de 10 minutengesprekken weer plaats voor groep 1 t / m 7.

De inschrijving verloopt  weer via Parro.

maandag 28 oktober  rond  08.00 uur start  de inschrijving en krijgt  u via Parro een melding dat er een nieuw agenda

item in Parro klaar staat .

Wanneer u dit  agenda item (met   daarin de gespreksplanner) opent  op een dag waarop u beschikbaar bent , kunt  u per

kind uit  de beschikbare t ijdst ippen (zoals opgegeven door de leerkracht ) kiezen en eventueel een korte opmerking

plaatsen waarover u wilt  spreken.

Inschrijven kan tot en met woensdag 30 oktober tot  ongeveer 20.00 uur.

De leerkracht gaat als volgt te werk:

1. Hij/ zij kijkt donderdag  31 okt. welke ouders zich hebben ingeschreven.

2. M ocht u dat niet hebben gedaan en de leerkracht wil u wel graag willen spreken, dan zal hij/ zij u dit  laten weten via

Parro waarna u zich alsnog kunt  inschrijven.

                    Dierendag

4 oktober was het dierendag. Wat was dat leuk op de

bovenbouw waar volgens goede gewoonte de

kinderen tussen 13.00 en 13.15 uur in samenwerking

met  hun ouders/ verzorgers een (huis)dier mogen

meenemen. Wat  hebben we veel dieren gezien,

honden, konijnen, een kip, hamsters, een kruisspin (in

een potje) en er was zelfs een pony. We hebben

gevraagd of die op de foto mocht .  Leuk hoor!

Ouders /  opa’s en oma’s , bedankt voor de moeite die u heeft  genomen om het dier op school te komen tonen.
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Ouder tevredenheids peiling

De school neemt om de zoveel jaar leerling-, personeels,- en oudertevredenheidspeilingen af.  Doel is om in kaart  te

brengen wat er volgens leerlingen, personeel en ouders goed gaat, maar vooral om na te gaan op welke terreinen er

(nog) verbeterpunten liggen. Een ‘signaal’ funct ie dus. Dit  jaar is de zogenaamde OTP aan de beurt  (Ouder-

TevredenheidsPeiling).  Deze wordt digitaal afgenomen en uiteraard worden de antwoorden anoniem verwerkt.

De afname start  in de week van maandag 18  november en sluit  op maandag 24 november. Als de techniek ons niet

in de steek laat, krijgen alle ouders/ verzorgers (via het emailadres van de hoofdverzorger) per gezin op maandag 18

november automatisch een mail via ons administ rat ie en leerlingvolgsysteem (Parnassys).

Belangrijk is dat u bij deze OuderTevredenheidsPeiling voor elk kind (dus per groep/ leerkracht) een vragenlijst  kunt

invullen zodat  we een goed beeld krijgen. Op het  moment  dat  u meer kinderen op school hebt , vult  u dus meerdere

vragenlijsten in. Immers kan uw mening over de begeleiding van uw kind per leerkracht  verschillen.

Aan de hand van stellingen over het  onderwijsleerproces, de leerkrachten, enz.  wordt  u gevraagd een keuze te maken

over stellingen en uw oordeel over de school te geven. Vanzelfsprekend volgt  er nog meer uit leg over de werkwijze en

het invullen van de vragenlijst  als het zover is.

Wat gebeurt  er na de afname?

De uitkomst van de tevredenheidspeiling wordt besproken met  het team en de M R, waarna er door de directeur een

verbeterplan zal worden opgesteld.  De uitkomst  (aandachtspunten) van de peiling wordt  uiteraard ook gedeeld met  u

als ouders/ verzorgers.  Wat ‘goed gaat’ – moet ‘goed blijven’ en om echt  te kunnen werken aan verbeterpunten is het

vaak verstandig om de diepte in te gaan en hierover te spreken met ouders en kinderen.

Klankbordgroep komt samen op 6 november

De klankbordgroep (van ouders van de Bron) komt samen op dinsdag 6 november. De avond zal in het  teken staan van

de schoolontwikkeling zoals opgenomen in het  schooljaarplan. Voor de ouders van de klankbordgroep geldt  dat  na de

herfstvakant ie de agenda voor deze avond verstuurd wordt .

M R De Bron & afscheid Kees De Zwaan

Dinsdag 8 oktober kwam de medezeggenschapsraad van De Bron voor de eerste keer in dit  schooljaar samen. De

ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) van de M R bespreken allerlei zaken rondom het  reilen

en zeilen op de school.   De medezeggenschapsraad is een wet telijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en

leerkrachten meedenken over het  beleid van de school. De M R heeft  vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens

een beslissende rol in beleidszaken. Zo houden we elkaar scherp en werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling van

de school.
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Deze avond was onze voorzit ter Kees De Zwaan er niet meer bij. Hij nam eind vorige schooljaar afscheid. Per abuis is

het schrijven hierover niet in de nieuwsbrief voor de vakant ie terecht gekomen. Dat maken we bij deze goed. In het

onderstaande schrijven van onze nieuwe voorzit ter Gerben Pluim leest u ook wat de (vernieuwde) samenstelling van

de M R is.

vanuit de M R: Kees de Zwaan neemt afscheid als voorzitter

In de laatste M R- vergadering van 2018/ 2019 hebben we als M R afscheid genomen van onze voorzitter Kees de

Zwaan. Hij stopt omdat vanaf komend schooljaar al zijn kinderen de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben

gemaakt. We hebben Kees gevraagd hoe lang hij lid is geweest van de M R, maar dat weet hij zelf niet  meer. In elk

geval meer dan 10 jaar, waarvan de laatste jaren in de rol van voorzit ter. Kees was een voorzit ter die alt ijd

construct ief was vanuit  een posit ief- krit ische houding. We bedanken Kees voor zijn inzet voor de M R. Het

voorzit terschap van de M R wordt vanaf komend schooljaar overgenomen door Gerben Pluim. Verder is recent juf

Wilke Fidder afgevaardigd als vertegenwoordiger vanuit  het  personeel van De Bron in de Gemeenschappelijke

M edezeggenschapsraad (GMR) van CNS. De MR bestaat  verder uit  juf Gerrie Neutel, juf Ellen Oppelaar, juf Annemiek

Niebeek (personeelsgeleding), Louise van de Beerekamp, Laurense Jansen en Gerben Pluim (oudergeleding).

Groei van de school

Zoals u wellicht weet neemt het leerlingaantal van onze school jaarlijks toe. Dat gebeurt  als er gedurende het jaar

meer leerlingen worden aangemeld dat er aan het einde van dat jaar in groep 8 afscheid nemen. Op 1 okt . is er alt ijd

een leerling telling. Deze bedroeg dit  jaar 324 leerlingen. Daarmee is de school t .o.v. het afgelopen jaar gegroeid met

14 leerlingen. De prognose is dat  de groei de komende jaren voorzet .

Jaarverslag 2018/ 2019 OR

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt  u het  jaarverslag van de ouderraad (OR) van De Bron. Fijn dat  deze ouders zich

inzet ten voor de school en hun t ijd investeren in het  belang van de kinderen en de school in het  algemeen. In het

verslag leest  u welke act iviteiten dit  zijn geweest.

Bowlingtoernooi in herfstvakant ie:

Op maandag 21 oktober doen vijf teams uit  groep 7 en 8 mee met een bowlingtoernooi  in de Brake van 9.00 uur tot

12. 15 uur. De prijsuitreiking is om 13.30 uur (Deelname is  onder  eigen verantwoording).

Teams wij wensen jullie heel veel succes!
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Fietsenkeuring

TERUGBLIK FIETSCONTROLE BOVENBOUW 14 OKTOBER

Afgelopen maandag 14 oktober was er weer een jaarlijkse keuring van alle fietsen van de bovenbouw. Er werd

geconstateerd dat  er veel verlicht ing het  niet  deed.

De leerlingen van wie de fiets niet  goed gekeurd was (een kaartje daarvoor is meegegeven), worden maandag 28

oktober a.s. (de maandag na de herfstvakant ie!) weer met de fiets op school verwacht , zodat deze fietsen herkeurd

kunnen worden. Wilt  u er als ouder voor zorgen dat de f iets dan in orde is (gemaakt)?

Goede fietsverlicht ing is heel belangrijk in deze t ijd van het  jaar, aangezien het  ’s ochtends donkerder gaat  worden.

Kinderen op de fiets, zonder verlicht ing, zijn dan niet  goed zichtbaar voor het  andere verkeer. Regelmat ig cont roleren

van alle lampjes en batterijt jes is van belang. Wij hopen dat maandag 28 oktober alle fietsen goed gekeurd mogen

worden!

Bedankt  Ronald van Rumpt en M arco voor het  helpen bij het  controleren van de fietsen!

De Verkeersouders
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                         Vooraankondiging: ouderbijdrage - schoolfonds

Het  basisonderwijs in Nederland is grat is en wordt  bekost igd door de overheid. Daarnaast  kent  elke school een

schoolfonds.

Dat  schoolfonds wordt  gebruikt  om bepaalde uitgaven te bekostigen waarvoor de overheid geen vergoeding toekent.

U kunt denken aan: de act iviteiten rondom Sinterklaas en Kerst of een ijsje op een warme dag. Kortom: vele

act iviteiten voor kinderen worden uit  dit  schoolfonds bekost igd. In overleg met  de GMR en CNS bestuur wordt  de

hoogte van dit  bedrag jaarlijks vastgesteld. Voor 2019/ 2020 is het bedrag ongewijzigd vastgesteld op € 25,- per kind

met een maximum van € 60,- als u drie of meer kinderen op school heeft . Voor kinderen die in het lopende schooljaar

inst romen wordt per maand € 2,- betaald (voor de resterende maanden).  Na de herfstvakant ie ontvangt u een brief

van de ouderraad over deze vrijwillige bijdrage.

Najaarskoekact ie 2019

HULP OOST-EUROPA

Het is alweer een paar jaar geleden dat de Zendingscommissie in samenwerking met de Ouderraad van ‘De Bron’ een

koekact ie heeft  georganiseerd. Dit  najaar houden wij weer een act ie om geld in te zamelen voor twee doelen. De

doelen zijn dit  jaar: geld inzamelen voor hulp aan Oost-Europa en geld inzamelen voor de act iviteiten van de

Ouderraad.

1) Campagne ‘Geef ons Heden Dagelijks Brood’

Thema: Hoop voor kwetsbaren

Land: Diverse landen

Alleen nog een half brood in huis hebben en niet  weten of er morgen meer te eten is. In Nederland kunnen we ons

dat bijna niet voorstellen, maar voor een groot aantal mensen in Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije en Hongarije

is dit  de harde realiteit . St icht ing HOE (Hulp Oost -Europa) helpt arme mensen de winter door te komen.

2) Act iviteiten van de Ouderraad voor de kinderen op school

De OR organiseert  het  hele schooljaar door verschillende binnen- en buitenschoolse act iviteiten. Denk hierbij aan: het

sinterklaasfeest , het  kerstfeest , het  paasontbijt , het  schoolvoetbaltoernooi, het  schoolkorfbaltoernooi, een bijdrage

aan het  schoolreisje en het  afscheidsfeest  van groep 8. De kerstboeken die de kinderen ieder jaar krijgen is een

geschenk van de Ouderraad. De ouderbijdrage die u als ouder/ verzorger betaalt , wordt  hiervoor gebruikt . M aar om

alle act iviteiten te kunnen blijven organiseren is het  fijn als de Ouderraad meer financiële ruimte heeft . Vandaar deze

act ie.

De opbrengst  van de koekact ie wordt  gelijk verdeeld over de twee doelen. Onlangs heeft  uw kind van de leraar een

formulier en verkooplijst  mee naar huis gekregen.

Prakt ische informat ie:

*  De kinderen kunnen de koek verkopen aan familie, buren en/ of vrienden.

*  De lijst  met geld moet uiterlijk 30 oktober, ingeleverd worden bij de meester of juf.

*  Op donderdag 14 november krijgen de kinderen de bestellingen mee naar huis.
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Heeft  u vragen dan horen we die graag.

Alvast  hartelijk bedankt  namens de Zendingscommissie en de Ouderraad. Geeke Koopmans (leerkracht  groep 6b)

Hans Hannessen (leerkracht groep 7b) Greet je van de Put (Voorzit ter Ouderraad) Het ty van den Hoek (Secretaris

Ouderraad)

                     Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur

De afgelopen twee 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 intern begeleider op deze locat ie 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

via mart ijnvanderweerd@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

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:

M r. Drostweg 6

tel. (0341) 25 34 86

(gr. 5 t/m 8)

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

