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AGEN DA

We communiceren waar

nodig en veel in deze t ijd.

Zolang de school gesloten is,

is het afstandsleren de

hoogste prioriteit .

Tot nader order zijn

(sport)activiteiten vervallen

en gaan we na in overleg

met verschillende instanties

wat straks – als alles voorbij

is – en we weten niet hoe

lang dat duurt - wel of niet

kan plaatsvinden.

In deze nieuwsbrief:

- Update Corona (algemeen);

-  Nieuwe leerlingen;

-  W4-kangoeroe wedstrijd;

-  School TV offline;

-  Berichten en foto’s van

hoop, van waardering en het

werk van  en door kinderen,

ouders en  leerkrachten.

Bijlage brief CJG

               4-01-2020

                      Bedankt en een hoopvolle toekomst gewenst…

Bedankt  collega’s voor jullie inzet, creat iviteit , f lexibiliteit   en ontwikkelvermogen.

Bedankt  voor jullie meedenken, onderlinge ondersteuning en hart  voor de kinderen.

Bedankt  ouders voor jullie werk (thuis en in de maatschappij), jullie aanpassings-

vermogen als je zo maar tot leerkracht bent benoemd. Bedankt voor de door jullie

getoonde waardering voor de leerkrachten, het  meedenken en hart  voor de kinderen.

Bedankt voor de ene mail, ook al was hij krit isch.. Het hielp ons verder.. niet voor

onszelf maar voor de kinderen..

Bedankt  kinderen voor jullie inzet en het gemaakte schoolwerk, ook al valt  het niet

alt ijd mee. Bedankt voor: “ ik mis je je juf”  en “ wanneer mag ik weer naar school?”

Bedankt  voor wie jij en u bent en voor de ander wilt  zijn. Bedankt dat we zo samen

mogen sturen, zo samen mogen werken en zo samen ervaren in woord en daad dat

het echt ‘onze’ kinderen zijn waar we - in een onwerkelijke wereld - dagelijks voor aan

het  werk gaan.

Weet dat het juist uw kinderen die - ook ons - kracht en energie geven om door te

gaan en te zoeken naar nieuwe wegen om het  de volgende dag beter te doen dan de

dag er voor.

Het zijn ook kinderen van onze Hemelse Vader aan Wie we zo veel vragen hebben

omdat we niet alles begrijpen en kunnen verklaren.  Zeker niet bij zorgen die zo heel

dichtbij komt als geliefden ernst ig ziek zijn.

Er zijn veel verschillende gedachten van christenen en niet  christenen over het hoe en

waarom  van wat er nu gaande is.  Van menselijke oorzaak tot een bijbels perspect ief.

Daar valt  veel over te zeggen. Er zijn zo veel verschillende meningen en inzichten.

Veel weten we niet . We proberen onder de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk

het  goede te doen.

Wat ik wel weet – en vanuit  het Woord van God geloof, is dat Hij uw en mijn geluk

voor ogen heeft . Dat geeft  (mij) rust en hoop.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren,

gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29:11 |  NB

Daarom mogen we geloof  kiezen boven bezorgdheid,

Hoop boven zorgen en liefde boven angst .

Gods zegen en hoopvolle toekomst  gewenst !

Hartelijke groet ,

M ede namens het  team,  M art ijn van der Weerd,

Directeur De Bron
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Nieuwe leerlingen /  welkom aan..

In deze gekke en onzekere t ijd, is één ding zeker, namelijk dat er opnieuw kleuters zijn gestart  bij ons op De Bron.

Senn en Tristan zouden beide de afgelopen periode starten in groep 1b, maar in plaats daarvan hebben we hen van

harte welkom geheten in de klas van hun eigen vader en moeder met natuurlijk de begeleiding van de juf.

Voor elke nieuwe kleuter wordt  er een Onderbouwd account  aangemaakt , zodat  ook zij thuis kennis kunnen maken

met Ari de letter kanarie, Wim de woordspin, M ien de meetmuis, Sjoerd de cijferwoerd, de Hak en Plak apen, M ollie

de mol, Ed met de rijmpet, tante Truus en de Kletskous.

We wensen Senne en Tristan heel veel plezier met alles wat ze eerst thuis gaan leren en later in hun eigen klas op De

Bron.

Update Corona (algemeen),  hoe gaat de school verder? en vakant ie/ vrij dagen

Nu duidelijk is geworden dat  de scholen langer gesloten blijven gaan we uiteraard verder met het  door ontwikkelen

van het  afstandsleren. Veel ouders haalden in de afgelopen dagen (afhankelijk van de jaargroep en gekozen aanpak)

nieuwe pakketjes met  werk op. De leerkrachten gaan zich verder oriënteren en nadenken over het  lesstofaanbod, de

wijze waarop instruct ie en zorg kan worden gegeven. Op schoolniveau blijven bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom

de format ie (groepenverdeling 2020/ 2021) doorgaan. De M R zal eind april ‘online’ vergaderen.

M eest  belangrijk is de afspraak op schoolniveau dat  de hoogte prioriteit  (en daarmee de beschikbare aandacht  en t ijd)

gaat  naar afstandsleren en de ontwikkeling daarvan.  Intussen denken we na over wat  er st raks (onderwijskundige)

gebeuren moet als de scholen ‘vroeger’ of ‘later’ weer ‘open’ gaan.

M et  bet rekking tot  goede vrijdag, tweede paasdag en de meivakant ie geldt  dat  zowel de kinderen als de leerkrachten

vakant ie hebben en zoals het  nu lijkt  de noodopvang in afstemming met de reguliere kinderopvang afgestemd wordt .

De signalen vanuit  de kinderopvang zijn dat  als de t rends zoals geschetst  door het  RIVM  uitkomen, er voldoende

medewerkers bij de kinderopvang aanwezig zijn om de opvang te regelen. M aar als de t rends minder posit ief zijn, de

druk op de kinderopvang te groot wordt , zal er gekeken worden op welke wijze wij vanuit  het onderwijs kan

bijspringen. Waar nodig ontvangt  u updates vanuit  school.

Verder is het goed om te weken dat vakant ie rooster 2021/ 2020 binnen kort met u gedeeld kan worden.

                       Update Wiskunde wedstrijd – oplossing vanwege schoolsluit ing door het coronavirus

Ruim 40 kinderen gaven zich op voor de WereldWijde Wiskunde Wedstrijd (W4).  Vanwege de corona crisis ging dit

niet  door. Nu de scholen langer gesloten blijven, heeft  de organisat ie besloten het  wedstrijdelement  los te laten.

Dit  betekent  dat  de kinderen die deelnemen begin volgende week via de mail de opgaven doorkrijgen en gewoon

thuis mogen maken. De antwoorden (meerkeuze) kunnen dan worden doorgeven naar M eester M art ijn die ze

doorstuurt  (voor 24 april) naar de organisat ie. Zo kun je toch meedoen en wordt  het  nagekeken. De prijzen verdelen

we dan op schoolniveau en voor elke deelnemer komt er een leuk aandenken. De kinderen die zich als duo opgaven

kunnen kiezen twee werkwijzen: 1. Samen maken via een video verbinding /  2. Toch solo maken; dan kan nu en is geen

probleem. De ouders/ verzorgers van de deelnemende kinderen krijgen dus volgende week meer informatie.
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Schooltv komt met off line educat ie

Schooltv (NTR) komt vanaf maandag 6 april met educatieve programma’s op de tv-zender NPO Zappelin extra.

De programma’s zijn bedoeld voor basisschoolkinderen die geen laptop, tablet  of internetverbinding hebben.

Nu de scholen dicht  zijn vanwege het  coronavirus, groeit  de zorg over de niveauverschillen die kunnen ontstaan

tussen scholieren. Zo kunnen ouders niet  alt ijd helpen bij het  thuisonderwijs en beschikt  niet  elk gezin over voldoende

mogelijkheden om het volledige lespakket online te kunnen volgen. Daarnaast is het volgens NPO Zapp een aantal

scholen nog niet  gelukt  om passend onderwijs op afstand te bieden.

Daarom is er elke doordeweekse dag in de ochtend een select ie te zien van lesvideo’s die veel worden gebruikt  in het

basisonderwijs. Kinderen uit  de onderbouw leren bijvoorbeeld let ters met  Let terjungle, rekenen met  M offel en Piert je

en kunnen meezingen met de liedjes uit  Sesamstraat. Voor de bovenbouw zijn er video’s uit  13 in de oorlog en Willem

Wever, maar ook landenvideo’s voor wereldoriëntat ie.

De filmpjes worden getoond in t ijdvakken. Zo begint het programma van 09.00 tot 09.30 uur met groep 1 en 2, volgt

daarna van 09.30 tot 10.00 uur groep 3 en 4, is het van 10.00 tot 11.00 uur t ijd voor groep 5 en 6 en is als laatste

groep 7 en 8 aan de beurt van 11.00 tot 12.00 uur.

Uw bijdrage aan het bronnieuws..

We vroegen u een bijdrage te leveren aan het Bronnieuws. U gaf daar gehoor aan. Naast de verschillende foto’s in de

Bron App stuurde u foto’s door en verhalen. Het zijn berichten van hoop, van kinderen die aan het werk zijn of naast

dat werk ook spelen en genieten en de huisdieren. Het zijn berichten van waardering, van bijzondere momenten of

mooie uitspraken van kinderen. We hopen dat ze ons allen tot  bemoediging mogen zijn. Hier zien we ‘onze’ kinderen en

beseffen we dat hun ontwikkeling en hun welzijn en geluk  – door alles heen – ons samenbindt.

Hoi!

Naar aanleiding van een opdracht in

Onderbouwd heeft  Luca uitgemeten wat 1,5

meter is!

“Zo... dat  is best  lang! ,”  zei hij

Dus een leuke opdracht voor het besef hoe ver

je van iemand af moet staan!

Groetjes, M arlies
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Lise uit  groep 2b bij Juf Ada, knuffelt  nu elke dag met haar Konijn Bloem.

"M ama, eigenlijk is het  voor alle huisdieren nu

 wel heel f ijn, want  hun baasjes zijn er nu elke

 dag"!

Heerlijk hoe kinderen naar de situat ie kunnen kijken...

Hier is een foto van wat we

allemaal doen.

Het  videobellen met  de

meesters en juffen vinden

we super leuk!

Op de foto staan de kaarten

die we hebben gemaakt

voor oude mensen in de

Bunterhoek. Dat was een

t ip van de juf.

We skeeleren ook veel. Dan

gaan we langs opa die

paaseit jes van het balkon

gooit .

Het thuiswerken lukt  goed

omdat  de meesters en

juffen veel helpen.

Bedankt allemaal!

Groet jes M icha, Amos en

Elin
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"Wat het mij brengt is het samen zijn met de kinderen en meer meekrijgen hoe zij dingen beleven.

 Samen starten we met de opening. Anders hebben we als gezin geen filmpje verhaal en/of liedje.

 Nu van beide kinderen en dan met elkaar na het ontbijt. Ik geniet daar van ;-)"

Patricia, moeder van Noa en Rick

We hebben hier kids van 1,6,8 en 10. De oudste drie: Raphael, Joshua en Amy-Lynn, koken sinds ze thuis zit ten elke

week samen. Zo hebben we al kunnen genieten van zeer gezond belegde pizza, een eigen gemaakte lasagne met veel

gesneden groentes en nu gaan ze het gezonde recept van kippenshoarma met eigen gemaakte knoflooksaus maken.

Geweldig om te zien dat er nog zoveel meer kwaliteiten verborgen zit ten, goed samenwerken, communiceren en koken.

Zelf vinden ze het zo leuk dat ze aangeven hiermee ook door te willen gaan als ze weer gewoon naar school gaan, zo

mooi, dit  grote enthousiasme!

Vriendelijke groeten,

Gerlinda Fidder
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Toen we de boeken op school

haalden, gaf ik het al aan,

respect  voor hoe jullie

hiermee om gaan! Wie had

dit  toch verwacht, dat we in

deze situat ie zouden komen!

Als we dit  een paar weken

geleden hadden geopperd,

hadden we gelachen, maar

we zit ten er nu ineens midden

in en zullen er nog niet  direct

van af zijn.

M et zijn allen staan we sterk!

We maken kaart jes voor de

buurtgenoten en vandaag

kreeg Jayden een ontzettend

lief kaart je terug. Zo leuk! Hij

doet het hartst ikke goed, we

zijn beretrots op hem (en zijn

zussen!).

Hij heeft  gezelschap genoeg

en onze huisdieren

vinden het pracht ig dat we

zoveel thuis zijn.

Ik wil jullie heel veel

gezondheid  toewensen

en veel kracht voor de

komende periode!

M et  vriendelijke groeten,

Iris (en Edwin) van der Vegt

Wat een bijzondere t ijden voor ons allemaal. Ik kan alleen maar mijn oprechte

dank uitspreken voor de manier waarop jullie thuis leren voor de kleuters

maar ook de noodopvang hebben ingeregeld.

M ijn dochter, Annelijn, mist haar klasgenootjes en haar juf Bethany enorm.

Hoe fijn was het dan ook dat ze vorige week toch gezellig met de juf en haar

klasgenootjes kon kletsen!

Ze kijkt  elke dag enorm uit  naar de foto’s die haar klasgenootjes gemaakt

hebben die de juf op Parro zet .

Zo voelt  de afstand toch dichtbij... de juf maakt er echt werk van, heel f ijn! !

Groeten, Willemijn M einssen
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Beste Mart ijn,

Beste Mart ijn,

Contact met de juf en de kinderen uit  de klas!

Handig zo’n verhaalt je via de computer..
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Na al het schoolwerk maken we ook nog genoeg tijd voor ontspanning!

W at hebben we een plezier gehad met elkaar! Hartelijke groet, Jennita van den Berg

 Dank ouders/ verzorgers voor alle verhalen en foto’s!

 Marlies wees ons nog even op de Berenjacht en doet een oproepje..
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M eer info:

Wij gaan op berenjacht ’

”Het is de bedoeling dat mensen een knuffelbeer voor het raam zet ten zodat kinderen t ijdens hun wandeling op

zoek kunnen naar de beren” , vertelt  Nina, oprichter van de Facebookpagina ‘Wij gaan op berenjacht ’.

Haar zus die in Australië woont, vertelde haar over de succesvolle berenjacht . ” In de eerste instant ie dacht ik dat

het hier niet  zou werken vanwege de angst om naar buiten te gaan. M aar toen ik eenmaal de pagina had

opgericht kwamen er veel react ies op.”

Op de pagina wordt benadrukt dat iedereen de regels van het RIVM  in acht moet nemen. ”Als wij naar buiten

gaan dan houden we ook rekening met de 1,5 meter afstand. Het niet  de bedoeling dat we met zijn allen de straat

op gaan.”

Knuffelberen door heel Nederland

Dat het een succes is in Nederland blijkt  uit  de foto’s van knuffels voor het raam die massaal op social media

worden gedeeld. Via een document op Google M aps kunnen deelnemers zelfs aangeven waar er een knuffelbeer

voor het raam staat .

                     Bereikbaarheid directeur

Zoals u weet ben ik bereikbaar op 06-13074056 (bellen en/ of appen).

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.

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:

Mr. Drostweg 6

tel. (0341) 25 34 86

(gr. 5 t/m 8)
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