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AGEN DA

zondag 1 december

1e advent

woensdag 4 december

kijkavond surprises (BB)

18.30 -19.00

gebedsgroep komt samen

donderdag 5 december

Sinterklaasfeest

Sint  bezoekt de OB

surprises BB

zondag 8 december

2e advent

vrijdag 13 december

inloop bovenbouw

08.15-08.30

zondag 15 december

3e advent

19 december

Kerst feest in de dorpskerk

19.00 uur

20 december

kinderen zijn 11.00 uur

vrij.

Bronnieuws 6 komt uit .

zondag 22 december

3e advent

Kerstvakantie van

23/12/19 t/m 03/01/20

29 nov.  2019

Donkere dagen ….. op weg naar het  licht .

Donkere dagen…

.. op weg naar het licht…

Dat is een blijft  een heel bekend beeld en wordt  daarom vaak genoemd als we

schrijven over adventsperiode tot  Kerst .  Het  is dan ook een beeld waar we

ons iets bij kunnen voorstellen.

Op dit  moment van het  jaar dat  de dagen korter, guurder en donker worden

kijken we uit  en verlangen we naar het  ‘Licht  der wereld.’

Net  zoals we (voor velen van ons geldt  dat) al weer uit  zien naar de

zomermaanden.

 En.. ‘Licht verdrijft  de duisternis.’

Want waar het  licht  komt kan geen duisternis zijn.

Denk maar aan een bundel licht  dat  schijnt  vanuit  een zaklamp.

De bundel met licht  verlicht  de plek waar je op richt .

Jezus vergelijkt  zichzelf met  licht  als Hij zegt : “ Ik ben een licht  in de wereld

gekomen.”

Jezus is gekomen om de duisternis van de Wereld te verdrijven en hij w il ons

vullen met Zijn Licht . Het  nieuws voor groot  en klein is dat  we met Kerst

opnieuw mogen st ilstaan bij het  feit  dat  Jezus naar onze aarde kwam om onze

duisternis weg te nemen

Die belangrijke gebeurtenis herdenken en vieren we met Kerst . Dit  jaar wordt

dat  weer heel bijzonder omdat  we als school op 22 december het  Kerstfeest

weer samen in de dorpskerk vieren.

U ontvangt  hier nog een aparte

uitnodiging voor.  De leerkrachten

gaan zich in de komende periode

samen met de kinderen voorbereiden

op het  kerstfeest .

We wensen elkaar goede

adventsweken toe!
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Nieuwe leerlingen /  welkom aan.. Afscheid van….

Wij hebben afgelopen week afscheid van Jelena en Branka genomen. Zij hebben een aantal maanden bij ons op de

Bron gezeten en konden nu weer terug naar hun eigen moeder. Wij zijn blij dat  wij hen hebben leren kennen en

hopen dat  zij de draad thuis weer op kunnen pakken.

Ook mochten wij weer nieuwe kleuters welkom heten. Alex en M et te kwamen er in groep 1b bij en Xavi in groep 1c.

Wij dat jullie er nu ook zijn en heel veel plezier bij ons op school.

Pracht ig ‘ingerichte Sint  hoeken’ op beide gebouwen van de Bron

Op beide locat ies van de school is er een pracht ige hoek ingericht  rondom Sinterklaas. Op de bovenbouw met  dank

aan de ouderraad. Heel gezellig, dank daarvoor!  Hieronder ziet  u foto’s van de beide hoeken .

Sinterklaashoek onderbouw                                                               Sinterklaasboek bovenbouw

Nadat juf Lian blij is gemaakt met een zak vol nepcadeaut jes en het bezoek van Ozosnel aan de stal op school, zijn ook

de st rooi pieten en rommel pieten langs geweest . Gelukkig konden de kinderen met  hun buik vol pepernoten, snel

opruimen.

Eergisteren was er zelfs post van Ozosnel, hij stuurde ons zijn foto met handtekening. Nu weten wij bijna wel zeker dat

Sinterklaas onze school op 5 december een bezoek komt brengen.

Ook dit  jaar zullen de groepen 1 t / m 5 de Sint  en zijn Pieten op de onderbouw ontvangen. De kinderen worden op de

gewone t ijd op school verwacht en groep 5 zal door de leerkrachten worden opgevangen op het grasveld naast de

school. Na aankomst zal het feest in de groepen verder gevierd worden. Sinterklaas heeft  al laten weten dat hij bij alle
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groepen (1 t / m 5) op de onderbouw langskomt. Bij de aankomst zijn ouders en andere belangstellenden van harte op

het  plein uitgenodigd. Organisat ie Piet  heeft  ons laten weten dat  het  heel belangrijk is dat  alle ouders en

belangstellenden niet  bij de ingang van het  plein gaan staan, maar achterop het  plein of achter de heg van de

zandbak. Groep 5 zal na het  bezoek terug gaan naar de bovenbouw, waar zij het  feest  met  surprises voortzet ten.

Op woensdag 4 december (18.30-19.00 uur) is de surprise avond voor groep 5 t / m 8. Natuurlijk vieren we donderdag

ook het  Sinterklaasfeest  op de bovenbouw!

                           Najaarskoekact ie 2019

De Zendingscommissie en de Ouderraad van ‘De Bron’ hebben onlangs een koekact ie georganiseerd. We kunnen

melden dat  velen heel hard hun best  hebben gedaan om kruidnoten en (gevulde) speculaas te verkopen. De kinderen

hebben in totaal voor ruim € 5.000,00 verkocht .

Een groot compliment !

Onderstaande drie kinderen hebben het  meeste verkocht  en mochten een mooi prijsje in ontvangst  nemen. Deze

prijsjes zijn aangeboden door Froyo & Limburgia.

Kris Ruitenbeek, groep 6b € 119,50

Eva Griffioen, groep 7a € 94,50

Jill Wigman, groep 2a € 93,50

Eva Griffioen         Jill Wigman     Kris Ruitenbeek
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Zoals al eerder vermeld, wordt  de opbrengst  gelijk verdeeld over twee doelen.

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.

Het mooie bedrag van € 1.189,08 is overgemaakt naar St icht ing HOE!

Dit is inclusief giften.

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 .

Het mooie bedrag van € 1.179,08 is overgemaakt  naar de rekening van de Ouderraad!

Hartelijk bedankt  namens de Zendingscommissie en de Ouderraad

Geeke Koopmans (leerkracht groep 6b)

Hans Hannessen (leerkracht groep 7b)

Greetje van de Put (Voorzit ter Ouderraad)

Hetty van den Hoek (Secretaris Ouderraad)

OuderTevredenheidsPeiling van 21 t/ m 30 november

U heeft  vast gemerkt dat de OuderTevredenheidsPeiling vier dagen later werd verstuurd. Dat lag aan het feit  dat de

vragenlijst  achteraf gezien niet  automatisch maar handmatig verstuurd moest worden per groep. Als het goed is,

heeft  u per schoolgaand kind een vragenlijst  ontvangen. Reden ligt  in het  feit  dat  u – als we maar èèn vragenlijst  per

gezin versturen – niet  in de gelegenheid bent om uw mening te geven over  verschillende aspecten die de

verschillende groepsleerkrachten aangaan.

Het  is gebleken dat  enkele ouders met  bijvoorbeeld 3 leerlingen maar 2 vragenlijsten ontvingen. Hier is nog geen

technische verklaring voor. Vanwege de anonimiteit  wordt er gewerkt met interne ‘volgnummers.’

M ogelijk is hier een verkeerde koppeling in sommige gevallen. M ocht u geen vragenlijst  ontvangen hebben, dan mag u

gerust  via mart ijnvanderweerd@cnsnunspeet .nl even contact met mij opnemen.

We hopen dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst  invullen. Zoals eerder geschreven is het doel is om in kaart  te

brengen wat er volgens ouders goed gaat , maar vooral om na te gaan op welke terreinen er (nog) verbeterpunten

liggen. Een ‘signaal’ funct ie dus.  De uitkomst en interpretat ie daarvan worden besproken met het team en de

medezeggenschapsraad.

HULP	OOST-EUROPA
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Adventsviering Onderbouw

Net  als voorgaande jaren zullen wij ook dit  jaar samen in de hal aandacht  besteden aan Advent . We zullen samen de

kaarsen aansteken, zingen en luisteren naar een verhaal.

Het is goed en mooi om juist  in deze Sinterklaast ijd st il te staan bij het grootste cadeau dat wij mochten ontvangen, de

geboorte van Jezus, de zoon van Onze Vader.

                   Kerstviering

Op donderdag 19 december hopen we als school in de dorpskerk (19.00 uur) een kerstviering te organiseren. Een

aparte uitnodiging volgt  nog.

Groep 2 en 4 van de Bron poten Freedom Flame tulpen

Kinderen van de Bron hebben op 27 november bijzonder tulpen gepoot. RTV-Nunspeet  maakte een reportage.

U kunt  deze bekijken door te klikken op de onderstaande afbeelding.

Zie voor meer foto’s onze website (worden dit  weekend geplaatst)

                     Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur

De afgelopen twee jaar publiceerde ik alt ijd een overzicht van de locat ie waar ik werkzaam was. Nu wordt dit  globaal

doorgegeven 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
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mails/ vragen. Vanwege vergadering en afspraken ben ik ook ‘vaak’ de school uit . ‘Aanwezigheids’schema de komende

weken:

maandag: ’s morgens op de dependance, ’s middags op de hoofdlocatie;

dinsdag: ’s morgens op de dependance, ’s middags op de hoofdlocatie;

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)
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