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Weer naar school…

AGEN D A
We communiceren waar
nodig en veel in deze tijd.

De kinderen gaan – via aangepast e vorm - na de m eivakant ie weer ‘fysiek’ naar
school. Op de volgende pagina gaan we daar uit gebreid op in. M eer informat ie
volgt vervolgens st eeds st apsgewijs; ook in de m eivakant ie. Er moet acht er de
schermen nog het nodige werk verzet worden al is het maar voor 2,5 lesweken

Maandag11 mei gaan de
scholen weer open via
een aanpaste structuur
van ongeveer ‘50% fysiek
les’ verdeeld over verschillende dagen (zie eerste
info in deze nieuwsbrief).

vanwege het nieuws dat vandaag bekend w erd over de laat st e weken voor de
zom ervakant ie.
Voor de kinderen zelf is het nu echt bijna m eivakantie. Zij en w ij hebben een
bijzondere en vreemde periode acht er de rug…. en ligt er weer een nieuw e
bijzondere en onzekere verwarrende periode voor ons.
We hopen dat we allem aal – binnen de t ijd en mogelijkheden die we hebben als
gezin - kunnen geniet en van die vakant ieperiode.

We hopen dat we even kunnen opladen, de gedacht en kunnen verzet ten en
-

nieuwe energie kunnen opdoen. We danken elkaar voor de flexibilit eit , het
harde werken, het meedenken. Dank ook voor de opbeurende en
onderst eunende bericht en van u als ouders die wij regelmat ig ont vangen!
Daar spreekt waardering uit , m aar vooral de zorg en liefde voor (alle) kinderen.
Het onderst aande gedicht past misschien wel goed bij deze t ijd, waarin er ook
angst is.. en eigen belang.. en we zo m aar zijn st ilgezet en geraakt worden..

Schoolvoorbeeld
Ik houd nog st eeds van jullie mensen ondanks jullie oorlog en geweld.
Ondanks jullie keus voor status en rijkdom jullie economie, waarin de mens niet telt
Ik houd nog st eeds van jullie mensen ondanks jullie keus voor eigenbelang.
ondanks jullie keus jezelf t e zijn want diep in jullie hart zijn jullie bang.
Bang voor de collega’s, voor de buren, bang voor de baas en voor elkaar
maar het meest ben je angstig voor wie je zelf bent , al klinkt dat raar.

Ik ken je beter dan je jezelf kent . Zie je meer dan jezelf ziet .
Ik weet van al je angst en pijnen, je vreugden en je st il verdriet
Kijk naar het kind, dat op het plein zichzelf is en met de ander speelt
Dan kun jij ook. Ik zal je helpen.
Kijk naar Jezus, het schoolvoobeeld.
Chris Lindhout , uit de bundel ‘ in verwondering verder gaan’
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Nieuwe leerlingen / welkom aan..

Ook in deze corona t ijd zijn er weer nieuwe kleut ers gest art op (t huis) school. M erel is al hard aan het werk
in groep 1c en St ian, die m et zijn ouders naar Nunspeet is verhuisd, in groep 1b. Thijs en Rick hebben hun
plek gevonden in groep 1a. Gelukkig hebben ze allem aal al via de video kennis kunnen maken met hun
juffen.
Anne Brit t , de grot e zus van St ian, bleef zolang we nog t huis aan werk w aren, bij haar oude school. Nu de
school weer open m ag, is zij vanaf 11 mei bij ons in groep 6b. Welkom en een hele goede t ijd bij ons op de
Bron!
Voordat u de eerste informat ie gaat lezen over de periode na 11 m ei, lat en we nog even fot o’s zien van de
t ulpen in bloei zoals die vorig jaar novem ber gepland zijn door groep 4 en 2b, in het kader van 75 jaar
vrijheid. M ooi zeg!
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Updat e Corona: hoe gaat de school verder gaat na 11 mei en hoe w e u informeren.
Zoals u weet gaan de scholen weer open op 11 mei. Hiervoor zijn in overleg met ver schillende
belangenorganisat ies (o.a. uit het onderw ijs, namens werkende ouders e.d. ) via een prot ocol landelijke
richt lijnen opgest eld als uit gangspunt bij de st art van de scholen.
In dit prot ocol w ordt ingegaan op een aant al prakt ische aspect en rondom veiligheid en hygiëne waar
rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Die landelijke richt lijnen gaan in de
kern uit van rond de 50 % fysiek onderwijs voor alle leerlingen. Belangrijke uit gangspunt is dat de kinderen
uit één gezin en verdeeld over m eer groepen op dezelfde dag naar school gaan en we dezelfde schoolt ijden
hant eren per groep. Dit gaat boven ‘losse’ prakt ische w ensen vanwege bijvoorbeeld werkdagen van ouders.
Dat neem t niet weg dat het nodig kan zijn dat er in sommige gevallen met enkele gezinnen afst emming
plaat svindt juist vanwege het op èèn dag naar school gaan.
Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijst ijd inrichten, waarbij er bovendien wordt uit gegaan van hele
dagen onderwijs om zo m in mogelijk verplaat singsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de
aansluit ing bij de Buit enschoolse Opvang zo opt imaal m ogelijk t e houden .
U begrijpt dat dat het een enorme klus is om dit alles goed t e regelen voor de schoolorganisat ie, waarbij u
nat uurlijk vooral en - zo spoedig als m ogelijk - wilt w et en op w elke dagen uw kind(eren) verdeeld over de
week op school is/ zijn en hoe de balans t ussen ‘fysiek naar school gaan’ en t huisonderwijs wordt gevonden.
Dit alles is nat uurlijk van belang om net als in de huidige sit uat ie – waarin het t huiswerken voor de m eest e
beroepen van kracht is – de opvang en begeleiding van de kinderen in uw eigen t huis sit uat ie t e regelen.
Daarom blijft de noodopvang van kracht op die moment en dat de kinderen niet naar school gaan, maar
ouders van vit ale beroepen wel werken. Eigenlijk net als voorheen dus. Een nieuwe invent arisat ie is dus
nodig. Dat kans pas als u de schooldagen van uw kind weet .
Afstandsleren
Scholen zorgen tenm inste voor verwerkingsmat eriaal/ oefenst of op de dagen dat leerlingen niet op school
komen. De vorm van afst andsonderwijs geeft de school vorm binnen de mogelijkheden, geen school wordt
voor het onmogelijke gehouden en houdt rekening met de belastbaarheid van het onderwijspersoneel. We
gaat dit dus opnieuw verkennen i.r.t. de combinat ie fysiek lesgeven en afst andsleren.

W at is nu voor u belangrijk om t e w et en?
1. Dat we heel hard werken om alles zo goed als m ogelijk en rekening houdend met zo veel mogelijk
belangen, maar wel vanuit landelijke richt lijnen organiseren en u hierover informeren;
2. Dat het t eam (denkt ank) en de M R (oudergeleding en teamgeleding) meedenkt ;
3. Dat we uit erlijk m orgenmiddag 24 april de schoolt ijden met u gaan communiceren per kind/ groep.
U weet dan wanneer uw kind op school is (fysiek onderwijs) en t huis is (vorm van afst andsonderwijs) en u
kunt dan nagaan wat dit bet ekent voor uw per soonlijke sit uat ie. Op basis daarvan kan opvang worden
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geregeld zoals u dat gewend was en/ of via noodopvang (vit ale beroepen) of reguliere opvang SKN.
M ogelijk kan uw werkgever vervolgens ook meedenken en kan er worden afgest emd (roost ers).
4. Dat we z.s.m. (begin meivakant ie) het t ot ale plan gaan schrijven en dan uit gebreid alles uiteenzet t en
rondom bijvoorbeeld:
- het halen en brengen van kinderen;
- de consequent ies voor aanbod en leert ijd;
- de veiligheid en hygiëne;
- de cont act en m et ouders;
- de RIVM - richt lijnen;
- het pauze beleid.

Dat plan (richt lijnen) kom t dus - na inst emm ing van M R – t ijdens de m eivakant ie uw kant op.
We realiseren ons dat er opnieuw een enorme flexibilit eit van ouders, leerkracht en, werkgevers en ook
kinderen wordt verwacht .
Het kan niet anders dan dat het voor somm ige ouders/ verzorgers last iger uit komt dan voor andere
ouders/ verzorgers. Dit afhankelijk van uw t huissituat ie; net zoals nu.
Som mige ouders (en dat begrijpen we) verzoeken ons om de dagen zo t e plannen dat we rekening houden
met hun persoonlijk werkdagen en de dagen dat de kinderen gewoonlijk naar de BSO gaan.
Of dat mogelijk is of ‘spont aan’ zo uit kom t , hangt af van de w ijze waarop we die 50% fysieke aanwezigheid
en verdeling over de week kunnen en gaan organiseren. Afhankelijk van die mogelijkheden kunnen wensen
van ouders (BSO dagen) weer conflict erend zijn met die van andere ouders. M ogelijk kan er in t huissit uat ie
ook afgest em d worden met het werk; al kan dat ook last ig zijn. Zoals gezegd gaan voor zover het m ogelijk is,
de kinderen uit een gezin op dezelfde dag naar school. Dat laat st e gaat voor en is een belangrijk
uit gangspunt ..
We doen ons best .. en informeren u – dus - morgen weer..

Vrijdag 24 april – sport ieve t ips..

In een eerdere updat e schreven we al dat er morgen – vanw ege de st ruct uur en het rit me – beperkt
schoolwerk is en vanwege het vervallen van de Koningspelen aandacht zal zijn voor act ivit eit en rondom
‘bew egen. ’
We hadden bovendien informat ie t oegezegd rondom sportieve act iviteit en. Het gaat om links, flyers en
informat ie over de alt ernat ieve koningsspelen van Nunspeet bew eegt .
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En … voor de goede orde: dit is echt t er informat ie / vrijblijvend; m eer niet ..

Info 1) Nunspeet bew eegt :
Vrijdag is het zover, dan vinden de Gelderse online Koningsspelen plaat s!
Het program ma is vrijdagocht end t e volgen op de Facebook en Inst agram van Nunspeet Beweegt . Heb je
geen Facebook of Inst agram, dan is het programm a ook t e volgen op het YouTube kanaal van Nunspeet
Bew eegt: ht t ps:/ / ww w.yout ube.com/ channel/ UCTA6ZceqGcJO9xhr4ziCDvw /

Aankleding en benodigd m at eriaal
Voor de aankleding van het evenement vragen wij om je een beet je voor t e bereiden voor het programma.
Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als je oranje verkleed bent of het huis versierd hebt. Heb je zelf leuke ideeën
hiervoor laat het dan vooral aan ons wet en! Voor de act ivit eit en en de feest elijke afsluit ing zijn er wat kleine
mat erialen nodig. Woensdag 22-4 wordt er via onze kanalen een lijst je geplaat st om ervoor t e zorgen dat je
vrijdag met alles mee kunt doen!
Promot iefilm pjes
Op al onze sociale kanalen st aan verschillende film pjes van bekende Gelderse Nederlanders die alle kinderen
oproepen mee t e doen aan de Gelderse Online Koningsspelen. Vandaag is er ook weer een filmpje van FOX
Sport s present at or Jan Joost van Gangelen geplaat st dus houdt onze kanalen in de gat en! Het film pje is ook
t e vinden op ons YouTube kanaal. Link: ht t ps:/ / yout u.be/ EnZ65xhCaAU

Razende Reporters
Op de dag zelf zullen wij als razende report ers in de gemeent e Nunspeet act ief zijn. We brengen graag in
beeld hoe de act ivit eit en t ot uit voering w orden gebracht . Laat ons wet en of je m ee doet en maak kans op
een leuk verrassingspakket !
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B) Wat andere ideeën: koningspelen 2020 t huis: downloaden kan o.a. vanaf:
ht t ps:/ / mont essoribasisschool.nl/ wp-cont ent / uploads/ 2020/ 04/ Koningsdag-Spellen-t huis-koningsspelen.pdf

Dan nog wat informat ie voor rondom
“ Ont wikkelingen van Cult uurkust voor het onderw ijs.”

M oment eel ligt ook de cult uureducat ie op de basisscholen st il. M aar we hebben goed nieuws: Team
Onderwijs gaat online! Vanaf heden is er speciaal voor basisscholen van de gemeent en Nunspeet ,
Harderwijk, Ermelo en Put t en een pagina op de websit e van Cult uurkust met grat is online CmK lessen voor
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t huis; ht t ps:/ / www.cult uurkust .nl/ onderwijs/ t huis Op deze m anier bieden wij cult uureducat ie op afst and en
hopen we een bijdrage t e kunnen leveren aan de ont wikkeling van de leerlingen.
Wat is daar t e vinden?
Per discipline zijn er filmpjes geplaat st van online CmK-lessen. Hierbij wordt aangegeven voor welke groep
het best emd is. Onze vakdocent en hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan aanbod dat zowel kunst educat ief als vakoverst ijgend is. Zo zijn er filmpjes die gekoppeld zijn aan zaakvakken, zoals nat uur en
t echniek. En er zijn film pjes die gekoppeld zijn aan kernvakken, zoals reken- en t aalvaardigheid.
Een voorbeeld is t e vinden in de volgende link: ht t ps:/ / youtu.be/ F8wSmm I9vPM ; hier kunnen leerlingen van
groep drie en vier de t afels of sprongen oefenen op een dansant e m anier.
Gebruikersrecht en
We begrijpen dat het mat eriaal zo leuk is, dat men de behoeft e voelt de link door t e st uren. Bijvoorbeeld
naar scholen buit en bovengenoemde gemeent en of anderen buit en het onderwijs. We willen u vragen om
dit niet t e doen i.v.m . de recht en op dit mat eriaal.
Een lied voor Om a
Tot slot willen we jullie graag nog wijzen op het init iat ief van Jasper Sm it . In samenwerking met Cult uurkust
heeft hij het voor deze t ijd t oepasselijke lied ‘Om a ik ben er’ geschreven. Een lied om alle opa’s en oma’s
een hart onder de riem t e st eken. M eer informat ie is te vinden via:
ht t ps:/ / www .cult uurkust .nl/ niemandisalleen

vakant ie roost er 2020/ 2021 (kleine correct ie)

In het vakant ieroost er st ond een fout je. Pinkst erm aandag nat uurlijk niet op 24 juni maar op 24 mei.
Hieronder het complet e en goede vakant ierooster.
Herfst vakant ie:

19 – 23 okt ober 2020

Kerst vakant ie:

21 decem ber 2020 - 1 januari 2021

Voorjaarsvakant ie:

22 – 26 februari 2021

Paasvakant ie:

2 – 5 april 2021

M eivakant ie:

26 april – 7 mei 2021

Hemelvaartsvakantie: 13 en 14 mei 2021
Pinkst ervakant ie

24 mei 2021

Zom ervakant ie:

19 juli - 27 august us 2021
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Update W iskunde wedst rijd
Ruim 40 kinderen hebben in de afgelopen weken t huis de opgaven van voor de W ereldW ijdeW iskunde
W edst rijd (W4) gem aakt ! Soms via video verbinding als duo. ‘ Dat is een belevenis op zich’ schreef een
ouder.
Een andere ouder deelde een fot o van t wee hardwerkende kinderen. “ De opgaven waren soms best pit t ig,
maar ook weer leuk,” hoorde ik vaak.

De ant woorden (van de meest e kinderen) heb ik ont vangen. Zodra de goede ant woorden bekend zijn, ga ik
alles nakijken. De prijzen verdelen we dan op schoolniveau en voor elke deelnemer komt er een leuk
aandenken.
Dank voor jullie deelname en zodra er meer bekend is, horen jullie het !
Bereikbaarheid direct eur
Zoals u w eet ben ik bereikbaar op 06-13074056 (bellen en/ of appen). Voor m inder dringende zaken kunt u
mij ook mailen/ bereiken via mart ijnvanderweerd@cnsnunspeet .nl of debron@cnsnunspeet .nl Het lukt mij
doorgaans snel t e 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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