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AGEN DA

Kerstvakantie van

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

6 januari

1e schooldag na de vakantie

7 januari

Spreekuur CJG

8 januari

Gebedsgroep

13 januari

Luizencontrole Dependance

(BB)

20  januari

Luizencontrole

Hoofdgebouw (OB)

20-27 januari

Week van gebed

24 januari

Bronnieuws komt uit

27 januari Open dag &

Inschrijfavond kleuters en

kennismaking team

21-22-2019

Kersfeest, kerstvakantie en even bijkomen na een drukke periode.

In het  Bronnieuws van de vorige keer schreven al over het  nadere kerstfeest .

In deze t ijd waarin het  let terlijk snel donker is, gedenken en vieren we met  Kerst  dat  het  ‘Licht

der wereld’ gekomen is. ‘Hij voor ons… ’ Dat is de blijde boodschap.

Gisteravond hebben we samen met  ouders en kinderen het  Kerstfeest  gevierd in de kerk. We

kijken terug op een goede viering waarin de blijde boodschap van de geboorte van Jezus naar

voren kwam.

Fijn dat  we samen konden zingen en luisteren en zo het  kerstfeest  konden vieren. We

bedanken alle kinderen (en meesters en juffen) voor hun inbreng.

M et  het  verschijnen van deze nieuwsbrief is dan nu de kerstvakant ie voor de kinderen

begonnen. Veel kinderen (en ook leerkrachten) zijn toe aan deze periode om bij te komen en

op te laden na al het  werk.

We hopen dat  de kinderen samen met  u als ouders/ verzorgers een gezegend Kerstfeest  en

natuurlijk een fijne vakant ie mogen beleven. De kinderen van hebben vanmorgen een

kerstgeschenk (boekje) meegekregen namens de ouderraad.

Vanzelfsprekend wensen we iedereen ook een goede en vooral een veilige jaarwisseling toe

en hopen we dat er na een drukke periode op school (of op het werk) door jong en oud

genoten wordt  van de vrije t ijd en gezelligheid.

Wij zien de kinderen daarom heel graag weer uitgerust  en vol fr isse moed terug op maandag

6 januari. We gaan dan weer samen aan de slag!

Bedankt !

We bedanken de ouders/ verzorgers vanuit  de verschillende geledingen die juist  rondom

Sinterklaas en Kerst  ons ondersteunden en verschillende zaken organiseerden, de hal

versierden of ons anderszins hielpen.
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Nieuwe leerlingen /  welkom aan..

Op de valreep van het oude jaar, hebben we nog een aantal kleuters welkom mogen heten bij ons op school. Jur,

Noémi en Ruben in groep 1a en Lot te in groep 1c.

We zijn blij dat  ook zij nu bij ons op school zit ten en wensen hen een hele fijne t ijd toe bij ons op de Bron.

                            7 januari Spreekuur CJG

U kent vast het CJG (Centrum voor jeugd en Gezin) wel.

U kunt  hier terecht  wanneer u een vraag heeft  over de opvoeding, het  opgroeien van uw kind, bij het  CJG bent  u van

harte welkom voor t ips en adviezen.

Onze schoolmaatschappelijk werkster, Ilse Hartman, is werkzaam bij het CJG. Zij is ons eerste aanspreekpunt .

Om u nog beter van dienst  te kunnen zijn, houdt  zij spreekuur bij ons op school. De eerst  volgende datum dat  zij er

weer is, 7 januari. Vanaf 9.00 uur is zij dan op de onderbouw aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

M ocht  u hiervan gebruik willen maken, kunt  u dit  via de mail (lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl)aan mij doorgeven. Bij

veel aanmeldingen zorg ik (Lian) voor een planning.

                            Goed voornemens; veiligheid van de leerlingen en het belang van niet te vroeg op school komen.

Een nieuw jaar geeft  voor veel mensen een st imulans om na te denken over goede voornemens.  Gezonder leven,

meer bewegen.  Als team zijn we in ontwikkeling en hebben we veel (goede) voornemens. M et meer meesters en

juffen tegelijkert ijd pleinwacht  lopen is een voorbeeld van zo’n voornemen dat  we vanaf de zomervakant ie al

uitvoerden.

M eer toezicht  op de kinderen is belangrijk. We merken dat  voor de veiligheid en het  welbevinden van de kinderen

goed is. Als ze op school komen en elkaar ontmoeten is een ‘onhandige’ opmerking soms snel gemaakt en dan is het

fijn als er een leerkracht in de buurt is die een ‘dreigend’ conflict(je) kan oppakken.  Dat mag u ook van ons

verwachten ook al lukt het niet alt ijd om alles te zien en op te vangen.

Dat toezicht  - en daarmee ons werk - wordt echter steeds moeilijker omdat sommige (veel) kinderen echt te vroeg op

school en op het plein komen. Ruim voordat er pleinwacht is en terwijl er door overblijfkrachten toezicht word

gehouden op de kinderen die overblijven. Dat  maakt  het  ook voor de overblijfkrachten verwarrend.

Bedenk dat ook leerkrachten tussen de middag graag willen eten, soms nog iets willen voorbereiden of overleg

hebben gepland. Daarom verzoeken we u nog eens vriendelijk (het  gaat  vooral om leerlingen van de bovenbouw) om

uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen. ’s M orgens is er pleinwacht vanaf 08.20 uur en tussen de middag

vanaf 13.05 uur. Wilt  u hier rekening mee houden?
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OuderTevredenheidsPeiling (OTP)

De oudertevredenheidspeiling is (bijna) afgerond. De respons ligt  gemiddeld op 20% per groep. Dat  betekent  dat  1 op

de 5 ouders/gezinnen de enquête heeft  ingevuld. Daarmee is de uitslag niet  representat ief, hoogstens richt inggevend.

Gelukkig horen we als school via de M R (als we o.a. het schoolbeleid bespreken) en de klankbordgroep (waar

ouders/ verzorgers feedback geven) en via leerling en ouderpanels ook wat u belangrijk vindt .  Dat neemt niet weg dat

we graag uitzoeken waarom de respons laag is. Los van enkele (technische) fouten (een OTP loopt nog) kan het

natuurlijk zijn dat de OTP u niet bereikt  heeft  (spam of niet verzonden) of u vond de vragenlijst  te lang. In elk geval

gaan we zeker ons voordeel doen met de gegeven input door ouders. We gaan de uitslag op een rijt je zet ten en

bespreken in het  team en de MR. U wordt  hier schriftelijk over geïnformeerd.

Toetsweken in (laatste drie) weken van januari (en begin febr.)

Om het  effect  van ons onderwijs (en de vorderingen van de leerlingen) na te gaan vinden twee jaarlijks de zogenaamde

citotoetsen plaats.  Dit  zijn methode onafhankelijke toetsen waarbij via een landelijke vergelijking kan worden nagaan waar de

kinderen staan.  In januari zijn de M-toetsen (M  = midden) aan de beurt . In juni de E-toetsen (E= eind).

Waar mogelijk vragen we u dan ook hier rekening mee te houden in verband met  het  maken van dokter- en/of

ziekenhuisafspraken. Het  liefst  zien we deze afspraken na schoolt ijd en natuurlijk als het  niet  anders kan t ijdens schoolt ijd.

Voor de leerkracht  hebben de toetsen vooral een signaalfunct ie. De leerkracht  analyseert  de toetsen en stelt  zichzelf o.a. de

volgende vragen:

1. Wat is het effect van mijn onderwijs aan deze groep /  leerling geweest?

2. Op welke leerstof gebieden moet ik (ext ra) aandacht besteden (op groeps of individueel niveau)

Op schoolniveau wordt  gekeken om de uitslag van de toetsen (door de jaren heen) aanleiding zijn om andere keuzes te maken.

We meten immers het  effect  van ons onderwijs en gaan na of er andere accenten moeten worden gelegd om hierin verbetering

aan te brengen.

Voor de leerlingen zelf is er geen speciale voorbereiding nodig. De toetsen ‘meten’ simpelweg wat  uw kind geleerd heeft  in de

afgelopen periode en welke ontwikkeling hij/zij heeft  doorgemaakt. Vanzelfsprekend is het wel fijn als uw kind goed uitgerust is.

                          Open dag &  Inschrijfavond kleuters maandag 27 januari.

27 januari 2020 vindt  de jaarlijkse inschrijfavond voor kleuters weer plaats.  Belangstellende gezinnen zijn t ijdens deze avond van

harte welkom om kennis te maken met  leden van het  team en de directeur. Vanzelfsprekend krijgt  u een rondleiding door ons

gebouw aan de Koningin Julianastraat 25.

27 januari ook de een open dag waar we graag (belangstellende) ouders van harte welkom heten om op onze school een kijkje te

nemen. Van 09.00 tot  12.00 uur kan dat op beide locat ies. U kunt deze ochtend ook een kijkje in de groepen nemen en een

(stukje) van een les zien.  Voelt  u zich vrij om andere ouders /  jonge gezinnen in uw omgeving op onze school te wijzen.

Dat  kunnen (toekomst ige) gezinnen uit  de wijk Molenbeek zijn of misschien wel uw buren/bekenden. We stellen de school en

onze werkwijze graag aan hen voor. Wij zeggen: “ Van harte welkom! ”
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Wiskunde wedst rijd

De Bron doet  ook dit  jaar mee aan de wereldwijde wiskunde wedstr ijd. Dit  is een wedst rijd waaraan wereldwijd ruim 6,5 miljoen

deelnemers uit  meer dan 60 landen meedoen. De Nederlandse variant  wordt  georganiseerd vanuit  de Radboud Universiteit

Nijmegen.  Iedere deelnemer krijgt  een cert if icaat  op naam, het  aandenken (leuk prijsjes) en een special (boekje). Voor de

allerbeste deelnemers zijn er grotere prijzen te winnen (bijv. e-reader, fotocamera, rekenmachine, bluetoothspeaker,

toegangskaart  Nemo, spellen e.d.).  De wedstrijd word gehouden op donderdag 19 maart 2020 en is bedoeld voor (gemotiveerde)

kinderen van groep 3 t /m groep 8.  M eedoen kan alleen of als duo. De kangoeroe opgaven zijn leuke, kleine reken en wiskunde

puzzels. Ze hebben iets verrassends en gaan over getallen, figuren en logisch denken. Ze zijn leerzaam en uitdagend.

Enkele voorbeelden van opgaven:

voor groep 3/4 (Wizfun)                                                       voor groep 5/6  (Wizkid)

 voor groep 7/8 (Wizsmart)

Let op!  Er zijn kosten (voor ouders) aan de wedstrijd verbonden. Deze zijn: € 3,- (individueel) en € 5,- (duo)

Opgeven (informat ie voor ouders)

Zit  jij in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 en wil jij de uitdaging aangaan en meedoen?

Opgeven kan bij meester M art ijn voor 8 februari 2020.  Graag ontvangt  hij dan een envelop met  daarin 3,- (individueel) of 5,-

(duo) en op de envelop de volledige naam of namen van de deelnemer + de groep(en) waarin de deelnemer(s) zit (ten).  Wij

zorgen dan voor de aanmelding en de verdere organisat ie. We regelen dat  de deelnemende kinderen in een aparte ruimte onder

toezicht van een leerkracht (die niet mag helpen) ongestoord kunnen deelnemen aan de wedstr ijd.
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Op http:/ /www.w4kangoeroe.nl/digitaal/standaard.php kun je (vast ) oefenen!

Zit je in groep 3/4 ? Kies dan voor  Wizfun!

Zit je in groep 5/6 ? Kies dan voor Wizkid !

Zit je in groep 7/8 ? Kies dan voor  Wizsmart

Week van gebed

Zondag 20 januari start  de week van gebed voor de eenheid onder christenen.

Het  thema is dit  jaar ‘Recht voor ogen.’

Op allen scholen van CNS wordt  hier aandacht  aanbesteed.

                     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

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

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

dinsdag:  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)


