8 nov. 2019

De namen van Jezus..

AGEN D A
ma. 11 november

Waar de één goed is in het ont houden van namen, heeft de ander daar meer moeite

Hoofdluiscontrole onderbouw

mee. Als leerkracht de namen onthouden van de kinderen van je groep lukt al vrij

St art schoolfruit

vlot na de st art van het schooljaar. Als direct eur alle namen ont houden is een hele
kunst en lukt mij helaas niet. Het zal dan ook heel wat kinderen en heel wat namen.

di. 12 november

klankbordgroep De Bron
komt samen

Ik wou dat ik het kon.
In de bijbel lezen w e dat Jezus veel namen heeft . Die namen zeggen vooral iets over

zo. 17 november

wie Jezus is en hoe bijzonder hij is. In de CNS t hemaweek van 11 t / m 17 november

Themadienst kerk school

gaan we met de kinderen nadenken over ‘de namen van Jezus.’ Samen met de

‘Namen van Jezus’

kinderen zal en vanuit de bijbel, door het zingen van liederen gesproken en geleerd

ma. 18 november

w orden over w at al die namen zeggen over Jezus. M eer over deze t hemaw eek leest u

st art ouder t evredenheid

verder op in deze nieuwsbrief.

peiling (OTP)

Hij kent je bij je naam en w il bij elk kind bet rokken zijn. En omdat God ons kent,
w oe. 20 november

mogen ook wij proberen om elkaar t e leren kennen. Dat wordt mooi verw oord in het

studiedag team –

onderstaande gedicht van Chris Lindhout .

leerlingen vrij.
vrij. 29 november

Bronnieuws komt uit

Omdat Hij mij kent
Lief kind, ik wil je kennen.
Acht er de woorden van wat je zegt,
kunnen horen wat je beweegt.
Acht er de ogen
van je ziel kunnen kijken.
Acht er de huid van je hart
kunnen kruipen.
Acht er jezelf komen.
Pas dan
ken ik je
en kan ik helpen
en raad geven
en beschermen.
Zoals God dat bij mij doet.
Omdat Hij mij kent.
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Gezinsuitbreiding bij juf Laura
Op dinsdagocht end 29 okt . Kregen wij onverwacht
een bericht je van juf Laura op onze school app.
Niemand had hier op gerekend, want de baby zou
nog niet komen. Tant e (juf) Ellen had ook stijf haar
lippen op elkaar gehouden.
De verrassing was dan ook compleet toen w ij zagen
dat er midden in de nacht een meisje geboren was, Lize.
Een pracht ig kindje ont vangen uit de hand van God.

Nieuwe leerlingen / welkom aan..
Na de herfst vakant ie is Thomas gest art in groep 2a. Hij keek hier al een tijdje naar uit en nu w as het dan eindelijk
zover. Ook in groep 1b mocht en de kinderen w eer een nieuw e kleuter verwelkomen, namelijk Seleyna en ik groep 1c
kwam Dex erbij. Wij zijn blij dat jullie er zijn en heel veel plezier bij ons op de Bron.
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CNS Themadienst 17 november.

Volgende week gaan we met de kinderen t oewerken naar de dienst
op 17 november met het thema: ” De namen van Jezus.”
Er zal worden verteld en gesproken over het thema, er w orden
liederen aangeleerd en werkjes gemaakt . Via de oudst e leerlingen
volgt het informatieboekje over de CNS t hemadienst en met
daarin een overzicht van de Bijbelse verhalen en de dienst en.
Deze informatie en het boekje vindt u - na het weekend; in de w eek
van 11 november - ook op de schoolwebsite:
Een gezegende t hemadienst gewenst !

St udiedag team 20 november
Zoals u w eet heeft het team woensdag 20 november de t weede studiedag. De kinderen zijn vrij. Het team houdt zich
bezig met allerlei onderw erpen rondom de kw aliteit van het onderwijs en we ontmoet en elkaar.

Sint erklaas
Het zal u niet ontgaan zijn dat Sint erklaas met zijn Piet en bijna weer aankomen in ons land. Vanaf komende week
st art en de uit zendingen van het Sinterklaasjournaal weer op de t v. Op de onderbouw kijken we samen naar de
belevenissen van de Sint en zijn Piet en op het Sinterklaasjournaal. Wij st arten echter iet s later met kijken. Na de
aankomst van Sinterklaas op t v, gaan wij op de onderbouw aan de slag. Op beide locaties wordt er weer een
Sinterklaashoek ingericht, kom gerust eens langs om te kijken. Wij doen dit ook, want je w eet maar nooit w at de
Pieten hier achter laten. Op donderdag 5 dec zal, als alles goed gaat, Sinterklaas onze school w eer bezoeken. Bij de
aankomst zijn ouders en andere belangst ellende van hart e uit genodigd. De ouders van de onderbouw ont vangen
hierover nog bericht .
Op de bovenbouw worden vanaf 21 nov loot jes get rokken. De geheimzinnigheid kan beginnen. Zodra de surprises
klaar zijn, zal er w eer een kijkavond op 4 dec. georganiseerd worden, 18.30 t ot 19.00 uur. U bent ook hier van hart e
welkom.
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Schoolfruit

Vanaf volgende week st arten w e weer met het project schoolfruit vanuit de
Europese unie. Het wordt geleverd op dinsdagmiddag, dus op de w oensdag,
donderdag en vrijdag krijgt uw kind in de pauze fruit of groent e van school.
Wilt u hier meer over lezen of bent u opzoek naar leuke tips voor een traktatie,
of een voorleesverhaal?
Kijk dan op: ht t p:/ / www.euschoolfruit .nl/ nl/ schoolfruit/ Ouders/ 10-t ips-voor-10.00-uur-1.ht m

Herinnering en meer informat ie over de OuderTevredenheidsPeiling van 18 t/ m 25 november
In de vorige nieuw sbrief werd u hier al over geïnformeerd. De school neemt om de zoveel jaar leerling-, personeels,en oudertevredenheidspeilingen af. Doel is om in kaart t e brengen wat er volgens leerlingen, personeel en ouders
goed gaat, maar vooral om na te gaan op w elke terreinen er (nog) verbeterpunten liggen. Een ‘signaal’ functie dus. Dit
jaar is de zogenaamde OTP aan de beurt (OuderTevredenheidsPeiling). Deze w ordt digitaal afgenomen en uiteraard
worden de ant woorden anoniem verwerkt .
De afname is in de w eek van maandag 18 t/ m maandag 25 november . Als de techniek ons niet in de st eek laat, krijgen
alle ouders / verzorgers (via het emailadres van de hoofdverzorger zoals opgenomen in onze administ ratie) per gezin
en per kind op maandag 18 november aut omatisch een mail via ons administ ratie en leerlingvolgsysteem (Parnassys
en W M K-PO).
U vult dus een vragenlijst in per schoolgaand kind. Als u gevraagd w ordt om een mening t e geven over de leerkracht
gaat u dan uit van de leerkracht waarvan uw kind het meest e les krijgt . M ocht u n.a.v. de oudert evredenheidspeiling
nog vragen hebben (ook t echnische vragen) dan kunt u mailen naar mart ijnvanderweerd@cnsnunspeet .nl

Verlof aanvragen
De afgelopen maanden is er met verschillende ouders intensief contact geweest rondom de aanvraag van verlof. Dat
cont act heeft (opnieuw) geleerd de beoordeling van verlofaanvragen en de berust ing daarin van ouders st eeds
complexer w ordt en dat het daarom goed is om nog eens t e w ijzen op de richt lijnen.
Een enkele ouder merkt na afwijzing van een verlofaanvraag op andere ouders waarvan een verlofaanvraag wel is
toegekend of op een andere school w aar w el een vergelijkbaar verlof is toegekend. Soms is dat terecht (en had de
school nu of in het verleden alerter moet en zijn) soms is dat ook onterecht en w as het verlof wel terecht afgewezen.
In elk geval zijn de richt lijnen voor het toekennen van verlof vanuit de w et op de leerplicht helder. Soms is er een grijs
gebied als het gaat om wat nu een bijzondere omstandigheid is waarvoor de direct eur kan beslissen bijvoorbeeld in
kind belang . Dan gaat het echt om best udering van elke aanvraag apart en is er soms overleg met de
leerplichtambt enaar nodig. Voor alle helderheid zijn de richt lijnen nog eens op de schoolwebsit e geplaat st .
U kunt dit downloaden/ bekijken. M ijn doel is om zo t ransparant als mogelijk (gelijke monniken – gelijke kappen) te
handelen in de t oekennen, afwijzen en verwerken van verlofaanvragen.
Hier vindt u de richt lijnen ht t ps:/ / debron-nunspeet .nl/ formulieren/ verlof-aanvraag/
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Jeugdvoorstelling (8+) - ter informatie
Als school zijn w e vaak t erughoudend met het doorgeven van informatie van bedrijven, producten e.d. Immers kan
een school niet gebruikt als platform voor reclame. Soms wijzen we in algemeen (kind)belang wel een op mogelijkheden en sturen we informat ie mee. Denk daarbij aan club ext ra, een sport of spel middag (bewegen is gezond).
Deze keer wijze we vrijblijvend op een jeugdvoorst elling (gr. 6,7 en 8) op 29 nov. 2019 en uitgaande van Hart in actie
(VEG Elburg). De opbrengst gaat naar zendelingen. M eer informat ie staat hieronder.

M eester Albert in Tanzania

Regelmatig heeft juf Lian contact met meester
Albert van Frankenhuyzen en hoort zij over zijn
avont uren in Kenia en zijn bezoek aan Tanzania.
De meest er deelt dit via de app met zijn ‘oudcollega’s.’
Samen met zijn vrouw Corrie werken ze hard en zijn
er moment en van ont spanning. Zie ook:
ht t ps:/ / cenainkenia.blogspot .com

Hij doet jullie allemaal de hart elijke groeten!
.
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Bereikbaarheid & aanw ezigheidsoverzicht 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 t e vinden, aangezien juf Lian
Lobbezoo naast haar taak als intern begeleider op deze locatie ook de coördinat or is.
De meest e ouders weten mij (als dat nodig is) doorgaans prima te vinden. Zoals u w eet ben ik voor dringende zaken
uit eraard 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. Vanw ege vergadering en afspraken ben ik ook ‘vaak’ de school uit. ‘Aanw ezigheidsschema’ 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 ;
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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