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AGENDA

Als bepaalde activiteiten
weer worden opgepakt met
in acht neming van de RIVM-
regels wordt u hier uiteraard
over geïnformeerd.
Via de nieuwsbrief, via Parro
of op een andere wijze..

Ma. 13 juli afscheid groep 8

Vrij. 17 juli: 11.00 uur vrij en
begin van de zomervakantie
[gefaseerd gr. 1-4 uit – info volgt]

-

           10-07-2020

De laatste schoolweek

U, jij was er bij…… / Hij was er bij….

Geachte ouders/verzorgers,

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben de kinderen nog maar één schoolweek te
gaan, voordat de zomervakantie zal aanbreken.

Achteromkijkend moeten we zeggen dat het een bijzonder en buitengewoon [apart] jaar was,
waarin alles geheel anders liep, dan van te voren bedacht was. U weet dan wat ik bedoel: er is
zowel thuis als op school via vanuit allerlei invalshoeken veel werk verzet om in te springen en
om te gaan met alles wat COVID-19 met zich mee heeft gebracht en nog steeds brengt.

U was, jij en ik waren daar (soms van afstand) bij en we droegen op onze manier ons steentje
bij. We moesten daarbij soms op onze tenen lopen, creatief zijn en andere dingen die zo
gewoon leken (tijdelijk) opgeven. Dat is en was ook emotioneel niet altijd gemakkelijk. Helaas is
alles rondom COVID-19 nog niet voorbij; daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.

De school was ondanks alles ook dit jaar een gemeenschap binnen onze samenleving.  Het is
dan een hele kunst om vanuit verschillende belangen en inzichten, persoonlijke situaties en
verschillen in kennis en kunde van alle betrokkenen en dwars door de crisis (passend) onderwijs
naar ieders tevredenheid te verzorgen.

Wij hebben daar - binnen de kaders  van onze mogelijkheden zo goed als mogelijk - ons best
voor gedaan.  Voor en tijdens de coronatijd.  Daarvoor wil ik het team hartelijke bedanken. De
vakantie zal ook voor de leerkrachten een rustpunt zijn om weer even bij te komen.

Dat geldt ook voor u als ouders/verzorgers. Het is onmogelijk om iedereen die ons hielp bij
naam te noemen, maar dat u ons (in welke vorm dan ook) heeft geholpen, is zeer gewaardeerd.
Of het nu gaat om uw ‘zitting’ in de MR, OR, klankbordgroep of anderen commissie of dat u
anderszins ondersteunde in hele kleine dingen. U was er bij. Ook als u een mail stuurde waarin
u meedacht en vragen stelde.

Zolang we weten dat al onze inspanningen uiteindelijk bedoeld zijn om ‘onze’ kinderen te doen
‘groeien en bloeien,’ mogen we ook tevreden en trots zijn.

Gelukkig mogen ook weten dat ook God er bij was en blijvend met ons mee wil gaan. Het past
ons om Hem te danken voor alle zegeningen van het afgelopen jaar en kracht te vragen bij
teleurstelling en verdriet. Het voor ons allen niet altijd even gemakkelijk geweest.

Tijdens de zomervakantie (straks over een week) mag dan ook genoten worden van de rust, de
vrije tijd en de momenten samen als gezin.  We weten en beseffen dat niet alle gezinnen
compleet zijn. Daarin denken we terug aan het overlijden van Margret, maar we weten ook van
de gebrokenheid in sommige gezinnen.

We wensen alle kinderen - en u als ouders/verzorgers - vast een hele fijne zomervakantie toe en
een goede laatste schoolweek!

Namens het team,  Martijn van der Weerd
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Welkom en afscheid

Na een bijzonder schooljaar waarin we veel nieuwe kinderen mochten verwelkomen, zijn we aan het eind gekomen.
Dit betekent automatisch dat de nieuwe groepen bekend zijn. In het nieuwe schooljaar zullen we niet alleen nieuwe
kleuters welkom heten, maar ook veel kinderen die door verhuizing of het kiezen van een andere school, naar ons toe
komen.

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen wij ze aan u voorstellen.

                      Dankwoord

Ook in het afgelopen schooljaar heeft u ons weer op zeer verschillende manieren geholpen. Of het nu was om hand
en spandiensten te verrichten of om de OR bij te staan bij hun activiteiten, mee te denken of schoon te maken, wij zijn
blij met u als ouders die wanneer het nodig is, voor ons klaar staan.

Hartelijk dank!

                       Ouderraad

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u gevraagd of u interesse had om plaatst te nemen in onze ouderraad. In
verband met het afscheid van Hetty van den Hoek, zou er een vacature ontstaan. Hoe wrang was het dat we ineens
twee vacatures hadden. Hoe bijzonder was het dat twee ouders zich hebben aangemeld om de ouderraad te gaan
versterken. Denise van der Woude en Marlissa Tissingh. Met beide is er een oriënterend gesprek geweest en beide
hebben aangegeven zitting in de ouderraad te willen nemen.

In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich nader aan u voorstellen.

Afscheid van groep 8

Aanstaande maandagavond 17 juli gaan we – vanwege corona via een aangepast programma - afscheid nemen van 30
kinderen van groep 8.  We nemen afscheid van: Kirsten, Sarah, Lisa, Gabrielle, Julian, Ryan, Noelle, Daan, Liene, Keano,
Jasper, Viggo, Emma, Rafaël, Elias, Niels, Micha, Nick, Nicky, Marisa, Noa, Manouk, Esmee, Sem, Noa, Daniel, Bas, Thijs
en Milan.

Na de basisschool zullen deze kinderen van groep 8 ‘uitwaaieren’ naar verschillende vormen van het voortgezet
onderwijs, waar onze ‘hoogste groepers,’ daar de ‘laagste groepers’ zullen zijn.  We zullen jullie gaan missen en
wensen jullie Gods zegen en veel succes toe op je nieuwe school.  Laat nog eens horen hoe het met jullie gaat, we
vinden het bijvoorbeeld leuk om jullie eerste rapport te zien.   ‘Waai dus gerust nog eens binnen!’



2Bronnieuws 20, jaargang 26

Corona & de periode na de zomervakantie en (mogelijk) contact in de vakantie

In de openingsstukje van deze nieuwsbrief schreef ik al dat corona niet voorbij is. De stand van zaken is dat veel
maatregelingen onlangs versoepeld zijn en we nog niet weten wat de effecten daarvan zijn. Het meest duidelijke is
toch wel dat de 1,5 meter richtlijn voor volwassen blijvend aan de orde lijkt en dat heeft blijvend gevolgen ook na de
zomervakantie. Zeker als we in de landen om ons heen zien, dat de besmettingen toenemen. Maar… wij zijn geen
experts en kunnen niet met zekerheid weten hoe de komende periode verlopen zal. Wel kunnen we proberen goed
na te denken, te overleggen en  waar dat kan proactief te handelen.

Daarom zetten we e.e.a. op een rijtje zodat u weet wat wij doen, wat we van plan zijn en waar u rekening mee kan
houden. We schetsen eerst de ‘problematiek of zorgen’ en daarna onze verwachting.

a. Overheidsnieuws en protocollen tijdens zomervakantie in de gaten houden en communicatie MR
Tijdens de vakantie houden we de ontwikkelingen rondom corona in de gaten. We maken een inschatting n.a.v. wat
we horen en zien en stellen vast hoe de start van het nieuwe jaar er uit zal zien. De schooltijden zijn bekend en eerder
met u gecommuniceerd. Maar hoe gaat het met het halen en brengen, moet dat nog steeds gefaseerd en zo ja [die
kans is groot] kunnen een effectievere manier bedenken?

De verwachting: Het is hoogstwaarschijnlijk dat we na de vakantie gewoon weer starten zoals we dit jaar zullen
eindigen. Als er wijzigingen zijn m.b.t. het gefaseerd halen en brengen dat hoort u dat uiterlijk aan het einde van de 5e

vakantieweek. Omdat de 1,5 meter regel niet zo maar opgeheven wordt, evalueren we de afgelopen periode en gaan
we na of er betere opties te bedenken zijn rondom verschillende zaken.

b. De eerste schoolweek en communicatie met ouders/verzorgers
De 1,5 meter regel heeft dus gevolgen voor het halen en brengen, het betekent bijvoorbeeld ook dat de CNS
startdienst in de eerste week na de zomervakantie niet door gaat (te onzeker en te groot om te organiseren in de
kerk) Ook de bekende ouderinloop op de eerste maandag - na van de start van het nieuwe jaar – is praktisch niet
mogelijk.  Dan komt al snel de informatieavond, maar ook een groep van 30 ouders in een lokaal past niet volgens de
RIVM richtlijnen. Dit vraagt om nieuwe creatieve en goede oplossingen, waarover we nog in gesprek gaan ook met de
MR. Hier zijn reeds ideeën over; wordt vervolgd!

De verwachting: de verwachting is dat we bepaalde activiteiten waarbij veel ouders tegelijk in de school zijn niet
kunnen laten plaatsvinden. Wel gaan we kijken naar creatieve oplossingen. Immers wel willen u (bijvoorbeeld bij de
informatieavond) goed informeren en daar zijn manieren voor. Gaandeweg het jaar zal blijken welke activiteiten (weer)
vervallen en welke doorgaan. Zo mogen ouders voor gesprekken op 1,5 meter weer de school in als we triage
toepassen. Het kan dan ook niet anders dan dat we aan het einde van de vakantie nog even met u communiceren over
de laatste stand van zaken.

c. De activiteiten o.a. van de jaarkalender voor ouders 2020/2021
De jaarkalender voor ouders met alle activeiten ontvangt u a.s. maandag. Hierop staan dus ook activiteiten (zoals
bijvoorbeeld een kijkmiddag voor het project in maart 2021) waarvan we niet weten of ze echt kunnen doorgaan.
Toch plannen we dit en we informeren u steeds hoe e.e.a. verloopt.

De verwachting: activiteiten met veel ouders in de school zullen waarschijnlijk vervallen; activiteiten met kinderen en
leerkrachten (die 1,5 meter afstand houden) gaan door en we zoeken steeds naar creatieve en alternatieve
oplossingen, want ook ouders kunnen gefaseerd naar binnen en buiten.
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d. Lesrooster (continurooster) en onderzoek schooltijden
Zoals u weet, starten we na de zomervakantie [waarbij corona slechts een aanjager is] met het onderzoek naar de
schooltijden. Dit onderzoek zal transparant en volgende de wet op de WMS medezeggenschap (onder ouders en
leerkrachten professioneel worden opgezet. Daarbij wordt u breed geïnformeerd. Het is goed om te weten dat de
Bron een goede en zeer betrokken MR (ouder en personeelsgeleding) heeft die dit proces ook zorgvuldig zal
monitoren. Daar kunt u van op aan.

De verwachting: het onderzoek naar de ideeën en wensen rondom de schooltijden wordt z.s.m. in september opgepakt.
Vanwege praktische zaken (schooltijden en werk ouders/verzorgers en onzekerheid over de ontwikkeling van het covid-
19 virus in het najaar ) ligt het voor de hand om te stellen dat 1 okt. hoogstwaarschijnlijk besloten wordt om de huidige
situatie (dus het continurooster) te verlengen tot de kerst. U kunt daar dus bij werk en planning al voorzichtig rekening
mee houden.

e. De naschoolse opvang
Vanaf het ‘weer’ opengaan van de scholen (april) biedt de school ‘nood naschoolse opvang’ aan omdat de
schooltijden niet aansluiten bij de naschoolse opvang. Vanwege het feit dat de schooltijden door crisis en niet via de
Wet Medezeggenschaps Scholen zijn aangepast kan zowel een ouder met een bestaand contract bij de BSO als de
Kinderopvang zelf stellen dat de school zorg draagt voor de naschoolse opvang. Omdat de school hiervoor personeel
moet inzetten (toezicht) willen we graag (en daarover zoeken we contact) dat de Kinderopvang met ons meebeweegt.

Tot nu toe gebeurt dat, doordat de SKN de kinderen die naar de BSO gaan, iets eerder ophaalt om 15.00 uur. Het is
ergens logisch dat zowel ouders als SKN niet de huidige lopende contracten opbreken voor 45 min. Het betekent dat
de school de komende periode – mits de SKN – de kinderen (nog) eerder wil ophalen, de mogelijkheid biedt tot
naschoolse opvang zoals dat ook nu geregeld was. In afwachting van de contacten met de Kinderopvang zullen we u
daarom weer informeren over de opgave voor deze naschoolse noodopvang.

De verwachting: het onderzoek naar de ideeën en wensen rondom de schooltijden wordt z.s.m. in september opgepakt,
Gedurende dat onderzoek zal er expliciet aandacht zijn voor praktische zaken rondom bekostiging, kinderopvang
/tussenschoolse opvang e.d.  Het is de verwachting dat we u in de 5e week van de vakantie informeren over de opgave
voor de naschoolse nood opvang voor die kinderen die naar de BSO gaan.

Brief van de algemeen directeur CNS aan de ouders/verzorgers.

Geachte ouders/verzorgers,

Sinds 1 maart jl. heb ik de werkzaamheden van Rutger Lieffijn als (interim) algemeen directeur overgenomen. Het
uitgangspunt destijds was voor de periode van ongeveer een half jaar. Door de corona-crisis s het echter niet gelukt
een goede procedure te starten voor een nieuwe algemeen directeur/bestuurder van de CNS. In goed overleg met
het bestuur is besloten om voor het schooljaar 2020-2021 de interim situatie te continueren. Hoewel ik met veel
plezier mij heb ingezet, is het voor mij niet mogelijk om voor een dergelijk lange periode mijn werkzaamheden voor
de CNS te combineren met mijn werkzaamheden als bestuurder van de VPCO Ermelo. In de persoon van Fred van
der Ham is een goede en ervaren (interim) algemeen directeur/bestuurder voor de CNS gevonden. In de loop van
de maanden september/oktober zal Fred fasegewijs mijn werkzaamheden overnemen.

Op dit moment is op de Morgenster een vacature voor directeur. Ook hier is besloten om voor het komend
schooljaar een interim situatie te houden. Maar hier is een interne oplossing gevonden. Omdat deze oplossing
meerdere scholen betreft, is het verstandig om deze oplossing aan alle ouders/verzorgers binnen de CNS te
melden. De directeur van de Bron, Martijn van der Weerd, zal ook de leiding van de Morgenster op zich nemen.
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Om Martijn het werk op een goede manier te kunnen laten uitvoeren, is zowel op de Bron als op de Morgenster
gekeken of er medewerkers zijn, die het locatieleiderschap op zich willen nemen gedurende de genoemde interim
periode. Dat is gelukt, op beide locaties is dit op een goede manier ingevuld. Ik ben er trots op dat dit op deze
manier is opgelost. Dat zegt iets over de CNS, met elkaar de schouders eronder willen zetten en getalenteerde
medewerkers ruimte bieden voor ontplooiing.

De zomervakantie staat voor de deur. De afgelopen periode met alle corona perikelen was niet gemakkelijk. Maar ik
heb veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen bij de CNS. En bij betrokkenen horen wat mij betreft
uiteraard de medewerkers, ouders/verzorgers en uiteraard alle kinderen. Dank voor jullie betrokkenheid, flexibiliteit
en begrip voor alles wat in de afgelopen periode moest worden “besloten”. En heel logisch met soms zeer
gemengde gevoelens hierbij.

Tot slot wens ik iedereen een goede zomervakantie, die vast ook heel anders zal zijn, dan in andere jaren.

Wat iedereen ook gaat doen, maak er samen iets mooi van en na de vakantie zien we elkaar, hopelijk uitgerust en
gezond weer terug!

Met vriendelijke groet,

Henk Norder

(interim) Algemeen directeur.

Aanpassingen schoolwebsite tijdens de vakantie.

Tijdens de vakantie wordt de schoolwebsite aangepast aan het nieuwe cursusjaar. De schoolgids 2020/2021 is
aangepast en wordt z.s.m. online gezet & gemaild na de start van het nieuwe cursusjaar

Op 1 aug. 2020 bestaat de Bron 25 jaar!

Een stukje geschiedenis..
Bijna 25 jaar geleden fuseerden twee basisscholen in Nunspeet. Dat waren de  Groen van Prinstererschool en De
Zaaier. Die fusie moet de capaciteitsproblemen van de beide scholen oplossen. De Zaaier (nu onze hoofdlocatie) lag
in de nog steeds groeiende nieuwbouwwijk ‘t Hul en kon de aanwas van nieuwe leerlingen niet meer aan.  Ouders die
hun kinderen willen aanmelden, werden doorgestuurd naar de Groen van Prinstererschool (nu onze dependance). Op
deze school liep het leerlingenaantal terug. Dit kwam doordat de school in de sterk vergrijzende dorpskern lag. Dit
fusievoorstel, waarbij sprake werd van een school met twee gebouwen, werd goedgekeurd door een grote
meerderheid van schoolbestuurders en ouders. De nieuwe naam van de school werd: u raadt het al: De Bron!

Daarmee bestaat de Bron op 1 aug. 25 jaar.  Vanwege corona gaan we dit als volgt oppakken: we gaan na of we rond 1
aug een artikel kunnen plaatsen in de lokale kranten waarbij dit heugelijke feit vertellen “met een stukje geschiedenis”
en dan schrijven we dat de festiviteiten met en voor de kinderen verderop in het schooljaar zullen plaatsvinden.
Dit ook in afwachting van ontwikkelingen rondom de coronamaatregelingen i.v.m. een mogelijke receptie voor oud
leerlingen en belangstellenden. Kortom: wat in het vat zit, verzuurt niet. Dan bent u in elk geval vast op de hoogte!
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Lezen in de zomervakantie.

Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de schoolprestaties van kinderen op de basisschool niet ten goede
komt. De zomervakantie blijkt een belangrijke rol te spelen bij het groter worden van de verschillen in leesprestaties
tussen basisschoolleerlingen. Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is bij
een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd.

Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze
terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. Hoe zorg je
ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat?

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of
gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn
spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spelletjes voor
beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.

Tip 3: Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de
vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de
vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale
boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat
moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld eens aan ‘Kook jij of kook ik?’ van Martine Letterie en Rick de Haas.

Tip 4: Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je
wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet
onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.

‘Vakantiebieb App’ (https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html)

Het is mogelijk om de vakantiebiebapp downloaden waarop je digitale boeken kunt lezen. Er staan veel titels voor
kinderen op, daarnaast ook veel titels voor volwassenen om zelf van te genieten en het goede voorbeeld te geven.

Natuurlijk kunt u zelf nagaan of u de aangeboden boeken inhoudelijk geschikt vindt.

Uiteraard is het ook mogelijk om ‘echte’ boeken te lenen bij de bibliotheek. Voor kinderen is het lidmaatschap gratis!
Veel (voor)leesplezier gewenst in de vakantie, samen met uw kind.

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
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Bereikbaarheid directeur
Zoals u weet ben ik bereikbaar op 06-13074056 (bellen en/of appen is prima!).  Voor minder dringende
zaken kunt u mij ook mailen/bereiken via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl

Het lukt mij doorgaans snel te reageren op uw mails/vragen ook tijdens de zomervakantie waar dat nodig is.

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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