13-03-2020
De komende periode, verwondering en het Corona virus..

AGEN D A
m aandag 16 maart
hoofdluiscontrole OB

leden vergadering CNS

Voor scholen is deze periode vaak extra druk. Er w ordt acht er de schermen al weer
nagedacht over de format ie van het komende jaar (de verdeling van de leerkrachten
over de groepen) en is de schoolont wikkeling in volle gang. De kinderen van groep 8
bereiden zich samen met de leerkrachten voor op de Eindtoets, terw ijl de musical al
w eer besteld is.

dinsdag 17 m aart
klankbordgroep (2)

Tegelijkert ijd vinden de groepsbezoeken plaat s waarbij ik me mag verwonderen over

w oensdag 18 maart
hoofdluiscontrole BB

er allemaal gebeurt in de groepen en ik krijg een (bet er) beeld van kinderen en de

w oensdag 18 en
donderdag 19 m aart
rekenwedstrijd onder- en
bovenbouw &

alle (leer)activiteiten die er plaatsvinden in de groep. Het is dan mooi om te zien wat
groep en natuurlijk van de leerkracht . Er wordt - al met al – dagelijks enorm veel werk
verzet en er gebeuren wonderlijke dingen..
Het is dan pracht ig als je een kleuter je letterlijk uitnodigt om ook voor-, achter en

naast je stoel te gaan staan, simpelweg omdat ze dat samen met de juf oefenen.
Het maakt dan echt niet uit dat je als directeur acht er in de klas zit.. ineens neem je

Woensdag 1 april
studiedag team, lln. vrij
Donderdag 30 m aart
theoretisch verkeersexamen

deel aan het samen ‘leren,’ en lig je met je volw assen lijf ook onder een kleuterstoeltje
om het begrip ‘onder’ te leren.
Het is ook mooi om t e zien hoe ontwikkelingen en technische mogelijkheden
doorgaan. Waar ‘vroeger’ kinderen een foto van een belevenis doorgaven t ijdens het

Vrijdag 3 april
Bronnieuws komt uit

kringgesprek, zag ik nu dat een leerling via het t ouchscreen (en nat uurlijk in overleg
met de leerkracht ) een eigen filmpje mocht zien over zijn ‘ski vaardigheden’ t ijdens de
vakant ie. Het zijn kleine maar bijzonder dingen…

htt ps:/ / www.rivm.nl/ corona
virus/ covid-19/ vragen-

Gewoon bijzonder dus.. en dat doet denken aan een bekende uit spraak: “ Wie in het
kleine het grote niet ziet en in het gewone het bijzondere niet die mist het wonder dat
rond hem geschiedt.”

antwoorden

Corona virus
De mooie uitspraak van hierboven is in t egenstelling met wat we op dit moment juist
ervaren. We ervaren op dit moment helemaal geen wonderen om ons heen.
De situatie rondom het Corona virus en alle berichten die daarover (waar of niet waar)
worden verspreid kunnen ons onzeker angst ig maken. Als leerkracht en en ouders van
een Christ elijke school is het goed om daarom te st ellen dat we (mogen) geloven dat
we geborgen mogen zijn in de hand van God.
M ocht en er ont wikkelingen zijn die verdergaande maatregelingen noodzakelijk maken
die onze school raken, dan zullen we u hiervan op de hoogt e brengen. Op de volgende
pagina beschrijven we in ieder geval een aant al gedacht en, maat regelingen en
proact ieve act ies van de school.
Vriendelijke groet,
M ede namens het team,
M art ijn van der Weerd Directeur De Bron
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Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en een beet je afscheid van..

De afgelopen weken zijn er w eer nieuwe leerlingen bij op school gekomen. M ilo en Boaz zijn in gestroomd in groep 1c
en Julia en Lauren zijn groep 1c komen versterken. Na de voorjaarsvakant ie is M itch in groep 4 gestart . Hij heeft de
overstap van een andere basisschool naar ons gemaakt. Welkom en w e wensen jullie en jullie ouders een goede tijd
t oe bij ons op de Bron.
De groep 7 leerlingen en de kinderen van de Fonteingroep, moesten Ravi al even missen. We zijn blij dat hij voor nu
een plek heeft gevonden op de zorgboerderij, zodat we samen kunnen werken aan een goede vervolgschool. Succes
Ravi!

M aat regelingen, gedacht en en act ies rondom het Corona virus
Zoals bekend volgen de ont wikkelingen rondom het Corona virus zich snel op. Er wordt st eeds gesproken over
voort schrijdend inzicht en u heeft de discussies in de Tweede Kamer rondom het wel of niet sluiten van de scholen in
het primair onderw ijs vast gevolgd. We herhalen dat we de adviezen van het RIVM volgen, maar vinden ook dat we
zelf verant woordelijkheden hebben en goed moeten nadenken over wat wijs en verstandig is. Daarbij is ook weer
door Rut te benoemd dat we 100 % besluiten nemen met 50 % kennis. We denken dat dit klopt. Verder is openheid en
eerlijkheid en veel communiceren is belangrijk en respect voor persoonlijke keuzes en overwegingen. Voor nu (en we
houden u regelmat ig op de hoogte) is het volgende van belang.

1.

Kijkmorgens (maart)
De kijkmorgens (circuitmodel) in de groep van uw kind gaan niet door. We realiseren ons dat het gaat om uw
eigen kinderen en t egelijkertijd zijn er dan 30 t ot 40 personen in een lokaal. Het is dus beter om dit niet te
doen.

2.

Plan ‘afst andsleren’ bij mogelijke sluit ing scholen
Het is – gezien de ontwikkelingen - zeker denkbaar dat ook onze school alsnog vroeg of laat dicht gaat in de
st rijd t egen verdere verspreiding van het virus. Dit zal voor u (als gezin) en de school een hele impact hebben
en onderschat t en we niet . Op dit moment werken we aan een plan om dat het afst andsleren t e kunnen
organiseren. Dat betekent overleg met het team hoe we het onderwijs ‘over een afstand’ kunnen organiseren.
Als de school voor een aantal weken dicht zou moet en, werken w ij immers als leerkracht en en direct eur t huis
en hebben we geen vakant ie. We gaan dan alles klaar maken voor afst andsleren. Want mede dankzij de
medewerking van veel uit gevers die lesmat eriaal online plaat sen en/ of (grat is) hun soft ware / applicat ies
beschikbaar stellen, is veel mogelijk via bijvoorbeeld de digit ale t echniek. De kinderen kunnen bijv. t huis
inloggen op vrijwel alle (oefen) software van school. M ocht de school gesloten worden dan zullen we u
informeren hoe het onderwijs zo goed als mogelijk kan doorgaan als het gaat om de basisvakken (rekenen,
t aal, spelling, woordenschat e.d.)
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3.

Gevolgen voor (school)act ivit eiten en lopende processen en cont act externe part ijen/ part ners
Dat het Corona virus gevolgen heeft voor (school)act ivit eiten en lopende processen (nog los van event uele
sluit ing) zal duidelijk zijn. In al deze gevallen geldt dat gezondheid/ veiligheid of verminderen van risico’s voor
zal gaan. Daarom geen kijkavond en u zult begrijpen dat de verschillende organisat ies van sport t oernooien
(zoals schoolvoet bal) ook overleggen, nadenken en zullen communiceren. W ij communiceren daarnaast met
de andere partners inzake de lopende zaken. Zo is int ussen duidelijk dat het schoolzwemmen niet doorgaat en
- omdat de scholen (nog) open zijn - de gymlocatie wel toegankelijk is en scholen hier eigen keuzes in kunnen
maken. De hoofdluiscontroles gaan door: immers is de cont role op hoofdluis is onderdeel van de
volksgezondheid.

4.

Hygiëne
De leerkracht en best eden aandacht de hygiëne bij de kinderen. De school cont act met het schoonmaakbedrijf.
Zij hebben lat en wet en binnen het bestaande schoonmaakprogramma maximale aandacht aan de reiniging van
contact punten, zoals deurklinken, t rapleuningen t e besteden.

5.

Praten met je kind over het Corona virus.
Verschillende organisat ies, krant en of nieuwszenders hebben art ikelen gepubliceerd over prat en met je kind
over het Coronavirus. Enkele links st aan hieronder.
Artikel 1 - zo-praat-je-met-je-kind-over-coronavirus-benadruk-wat-het-zelf-kan-doen
Art ikel 2 - coronavirus-covid-19-kinderen-corona-nederland-paniek-vragen
Art ikel 3 - opvoeden-hoe-praat-ik-met-mijn-kind-over-het-coronavirus

6.

Persbericht op verzoek van de GGD

Groepsvaccinat ieprogramma 4- t ot 18-jarigen uit gest eld t ot najaar 2020
M eningokokken ACWY-vaccinaties worden nog wel gegeven op kleinere schaal
Vanaf 16 maart 2020 onderbreekt GGD Noord- en Oost-Gelderland het Rijksvaccinatieprogramma voor alle 4- tot 18jarigen in de 21 gemeenten in de regio. De BM R/ DTP en HPV-vaccinat ies w orden verplaat st naar het najaar van 2020.
De meningokokkenvaccinat ies gaan wel door maar op kleinere schaal en op een ander moment .
Reden hiervoor is dat de GGD alle capaciteit nodig heeft voor de inzet tegen het coronavirus. Ook geeft de GGD
hiermee gehoor aan de oproep met niet meer dan honderd mensen tegelijk op één locatie te zijn. De BM R/ DTP en
HPV-vaccinat ies zijn standaardvaccinat ies die uit gesteld kunnen worden t ot het najaar van 2020. De
meningokokkenvaccinat ies horen bij een uitbraakmaatregel, daarom worden deze vaccinaties nog wel gegeven. Voor
de meningokokkenvaccinat ies stelt de GGD wel een nieuwe planning en werkwijze op, deze vaccinat ies vinden in ieder
geval plaats vóór juli 2020.
Reguliere spreekuren en individuele vaccinaties voor 0- tot 4-jarigen gaan w el door. Vragen hierover kunt u st ellen aan
de lokale JGZ 0-4 afdeling van uw woonplaats.
De kinderen en hun ouders/ verzorgers krijgen bericht over de nieuwe vaccinat iedata.
Overzicht oorspronkelijke prikdat a:
Gemeente
Nunspeet
Elburg
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Gevonden voorwerpen

De mand met gevonden voorw erpen op de onderbouw, zit al weer aardig vol. M ocht u t huis nog iets missen, neem
dan een kijkje in deze mand. Binnenkort worden alle items weer verw ijderd en indien mogelijk geschonken aan een
goed doel.

Koningsdag
Vooralsnog gaan we er vanuit dat de act ivit eiten rond en op Koningsdag door zullen gaan.
De Koningsdagcommissie is met vele ouders van school, al druk aan de slag met de voorbereidingen voor het
versieren van de wagens. Er zijn al een aant al knut selmoment en op school geweest en de kinderen uit de onderbouw
hebben ook hun steent je bijgedragen. Zoals het er nu naar uit ziet , worden het weer pracht ige wagens.
De koningsspelen die landelijk op 17 april gehouden zullen worden, schuiven bij ons een weekje op. Dit vanwege de
meivakant ie. Onze Koningsspelen zullen dus op 24 april zijn. Het Koningsspelen ontbijt , gaat ook bij ons gewoon door.

Veiligheid (halen en brengen) & verkeersschouw

De verkeerschouw waarover we schreven in de vorige nieuwsbrief zoals u weet intussen plaat sgevonden.
De react ie (voorstellen en t ips) van de gemeent e zijn nu ook binnen. Dit alles w ordt besproken met de
verkeersouders.

Update Wiskunde wedst rijd

Ruim 40 kinderen gaven zich op voor de W ereldW ijde W iskunde W edst rijd (W4.
De ouders/ verzorgers van de deelnemende kinderen kregen deze week per mail meer informat ie.
Juf Lian begeleidt de kinderen van de onderbouw en meest er M art ijn begeleidt de kinderen van de bovenbouw.
De wedstrijd voor de kinderen van groep 3 en 4 is w oensdag 18 maart . De wedstrijd voor de kinderen van groep 5 t / m
8 is donderdag 19 maart .
Op htt p:/ / ww w.w4kangoeroe.nl/ digitaal/ st andaard.php kan er nog geoefend worden!

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
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Bereikbaarheid directeur

Zoals u weet ben ik vooral op de dependance t e vinden, aangezien juf Lian Lobbezoo naast haar t aak als int ern
begeleider op de onderbouw, op deze locat ie ook de (onderbouw)coördinat or is. De meest e ouders wet en mij (als dat
nodig is) doorgaans prima t e vinden. Zoals u weet ben ik voor dringende zaken uit eraard ook t elefonisch 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.

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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