4 sept. 2019

AGENDA

We zijn begonnen … een gezegend jaar gewenst
Geachte ouders/verzorgers.

ma. 21 september
start Week tegen het pesten

De eerste schoolweek ligt al weer achter ons. Het is het dan altijd alsof het nooit
zomervakantie is geweest.

woe. 23 september
studiedag (lln. vrij)

Wij zijn als leerkrachten – samen met de kinderen - dan ook weer ‘gewoon
begonnen’ aan een nieuw schooljaar.

vr. 25 september
Bronnieuws komt uit.

Vol goede moed, nieuwe ideeën en frisse zin. Vanzelfsprekend hopen we op een
leerzaam, prettig en gezegend schooljaar. We wensen onze nieuwe collega’s en
nieuwe leerlingen in het bijzonder een goede tijd toe op de school. De nieuwe
leerkrachten stellen zich verderop in deze nieuwsbrief nog voor.
Vanzelfsprekend werken we ook dit jaar graag blijvend aan een goede
samenwerking en (heldere) communicatie met u als ouders/ verzorgers.
Zo mogen we gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen en
dat is echt een geweldige en dankbare taak. We gaan daarvoor.
Het zal ook dit jaar weer een bijzonder jaar worden. Vanwege de maatregelingen
rondom Corona, die voorlopig blijvend lijken te zijn, zullen we reeds geplande
activiteiten zoals de informatieavond op een andere wijze vorm moeten geven.
Hier leest u meer over verder op in de nieuwsbrief, want het zal afhankelijk van
alle ontwikkelingen rondom dit corona virus steeds schakelen zijn. Vervelend is
dat wel, waar we bijvoorbeeld altijd in een CNS startdienst om een zegen aan
onze hemelse Vader vragen, voor het komende jaar, is dit nu niet doorgegaan.
Dat neemt niet weg dat we Hem persoonlijk, als gezin, als school/team om een
zegen mogen vragen. Dat doen we volgende week maandag op beide locaties
ook nog samen met de kinderen door wat liederen te zingen op het plein.
Zo mogen we ook dit jaar– en met vallen en op staan – het schooljaar starten.
We hopen te mogen groeien en bloeien.. als kinderen, als gezinnen, leerkrachten
en als school…
Daar gaan we voor..
Een gezegend jaar gewenst!
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Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van….
We mogen aan het begin van dit jaar weer veel nieuwe kinderen vervelkomen.
Manuël in groep 1b/2b. Hij heeft het eerst in Harderwijk op school gezeten en heeft nu de overstap naar onze school
gemaakt.
Sophie en Puck zijn vanuit Almere in Nunspeet komen wonen en hebben hun plek in groep 6b gevonden en Marloes
(8b) en Thomas (6a) zijn vanuit Ermelo naar ons toe gekomen. Antoinetta (7a) en haar broer Hannes (6a) komen uit
Putten en wonen nu in Nunspeet.
Zyva (5) is haar broer naar onze school gevolgd en Dominika (6b) en Almaha (8a) hebben de overstap vanuit de
taalklas naar ons gemaakt. Zij zijn niet helemaal meer vreemd, want vorig jaar zaten ze op de middag al bij ons op
school.
Jaden (7b), Joanna (5) en Joslyn (1c) zijn samen met hun pleegouders naar Nunspeet verhuisd. Ook mochten we hun
pleegzusje Hannah (1c) welkom heten.
De broers Amamuel (6b) en Daniël (4b) zitten ’s ochtends in de taalklas en ’s middags bij ons op school. Net als hun
broertje Abel (1b/2b).
Naast al deze kinderen, zijn er ook instroomkleuters gestart.
In groep 1c: Réal, Julia V, Judah, Féline en Lise.
In groep 1d: Fayah, Julia vdP, Demi en Geert.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een goede tijd toe bij ons op de Bron en we hopen dat ze zich snel bij ons
thuis zullen voelen.

Aanpassen van de tijd bij het uitgaan van de onderbouw
Regelmatig krijgen wij op de onderbouw het verzoek of een kind samen met een vriendje of vriendinnetje eerder of
later naar buiten mag omdat de kinderen samen gaan spelen. We begrijpen dat u dit vraagt, maar in principe laten we
de kinderen op de tijd naar buiten gaan die met u gecommuniceerd is. Dit om een en ander overzichtelijk te houden
voor de leerkrachten in de klas en de collega’s bij het hek.
Wij vragen aan u om met uw kind te bespreken dat ze bij het hek wachten op hun vriendje of vriendinnetje totdat die
naar buiten komt, om vervolgens samen naar de ouder te lopen die hen komt ophalen.

Gezin in quarantaine, besmetting en werkwijze/samenwerking instanties.
Als school werken we volgens de gegevens protocollen als het gaat om de strijd tegen het coronavirus. Mochten er
bijzonderheden zijn dan informeren wij open en transparant allereerst de naaste betrokkenen (ouders van
betreffende groepen), de leerkrachten en andere samenwerkende organisaties.
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Informeren is goed, belangrijk en moet ook vertrouwen geven in de zorgvuldigheid die in acht genomen wordt bij het
nemen van besluiten.
We informeren u als ouders van de school daarom kort over het feit dat een gezin met kinderen in twee groepen
vanaf dinsdag jl. in quarantaine zit omdat een van de ouders positief testte op Covid-19. Bij controle van de overige
gezinsleden bleek vandaag dat een van de kinderen ook positief getest te zijn. Volgens protocol wordt er dan in
samenwerking met de familie, de school, de SKN en de GGD een bron- en contactonderzoek gestart (of weer
opgepakt) en worden experts (waaronder artsen) geraadpleegd, waarbij de vooral vraag is of de betreffende leerling
besmettelijk kan zijn geweest voor zijn omgeving, tijdens – in dit geval – die ene dag op school.
Op grond van dat contact- en bron onderzoek, het tijdspad en het feit dat de leerling geen klachten had concluderen
artsen/experts dat hij niet besmettelijk was tijdens die ene dag op school.
Daarmee kunnen we verder en kunnen de kinderen van de betreffende groepen gewoon naar school (blijven) gaan.
Vanzelfsprekend is het wel goed om (extra) alert te blijven. Ook zullen de leerkrachten extra alert zijn (goed handen
wassen/ventileren). We concluderen ook dat de samenwerking en het overleg met de SKN en de GGD goed verlopen
is. Dat is belangrijk, omdat het hier niet bij zal blijven. We blijven u als ouders/verzorgers transparant infomeren, want
alleen zo komen we verder! We hebben allemaal baat en belang bij een veilige leer- en werkomgeving.

Informatieavonden
Maandag 14 september (onderbouw) en dinsdag 15 september (bovenbouw) zouden de informatieavonden voor
ouders worden gehouden. Ze waren voor de zekerheid gepland. Vanwege de coronamaatregelingen die nog steeds
van kracht zijn, is dit helaas niet mogelijk. Immers kunnen er geen 25 tot 30 ouders tegelijkertijd in een ‘klein’ lokaal
zijn op 1,5 meter afstand. Natuurlijk willen we u wel op de hoogte brengen van de belangrijke zaken in de groep voor
het komende jaar. We hebben daarvoor de volgende oplossing bedacht:

Elke leerkracht maakt een schrijven waarin hij/zij vertelt hoe het jaar er uit gaat zien en wat de bijzonderheden
zijn voor de groep. Als u na het lezen van die informatie over het reilen en zeilen van de groep nog specifieke
vragen heeft dan kun u contact opnemen met de leerkracht. Dit schrijven ontvangt u op dinsdag 15 september
We hopen van harte dat we volgende jaar weer de informatie avonden als vanouds kunnen organiseren…

Jaarkalender voor ouders 2020/2021 & Parro
De jaarkalender voor ouders/verzorgers ging voor de vakantie mee. We hebben enkele dingen moeten wijzigen
(studiedag) en hier en daar stond een datum verkeerd. Ook is een week van de oudergesprekken om onderwijskundige redenen verzet. U vindt daarom de nieuwe jaarkalender voor ouders in de bijlage. De wijzigingen staan in het
blauw vermeld en de vorige jaarkalender kan daarmee in de prullenbak. De jaarkalender kan wordt (indien nodig)
steeds online bijgewerkt en aangepast zodat u altijd de actuele versie kunt raadplegen of downloaden.
Vanzelfsprekend vinden er geen grote wijzigingen meer plaats. De jaarkalender voor ouders , het vakantierooster en
informatie over Parro (de communicatie app) vindt u hier: https://debron-nunspeet.nl/vakantierooster/
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Voor Parro geldt dat nog niet elke ouder gekoppeld is. Hier en daar zijn nog wat problemen. Mocht het ondanks
contact met Parro nog niet gelukt zijn, laat dit dan even weten via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
Binnenkort loop ik de mails over Parro weer na reageer ik hier op.

Communiceren via Parro en melden van ziekte
Toen we als school begonnen met Parro (enkele jaren geleden) stuurden we een uitbreide informatiebrief over het
doel en het praktisch gebruik van Parro. Sommige afspraken verwateren snel en ook mag de school zich verblijden in
veel nieuwe gezinnen. Daarom hieronder nog even een herhaling van de meest belangrijke punten uit deze brief.
Goed om weer even helder te hebben voor ons allemaal.
Waarover wij communiceren
- Parro kan door de leerkracht gebruikt worden om een bericht met ouders te delen (bijv. overmorgen
een tasje mee naar school, kastanjes mee e.d.) of het regelen van ouderhulp.
- Parro kan door de leerkracht gebruikt worden om iets korts te delen over een activiteit in de klas (enkele foto's / stukje tekst)
- Parro kan door de leerkracht gebruikt worden om u iets te vragen of om een afspraak te maken.
Waarover wij niet communiceren via Parro
- Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de app. We maken graag een afspraak voor
persoonlijk of telefonisch contact. Dat maken van die afspraak kan wel via Parro.
- Ziekmeldingen of (geplande) doktersbezoeken zien we graag telefonisch gemeld. Als u dit appt om 08.15 ziet de leerkracht dit
niet.
Bereikbaarheid van de leerkrachten en reactie snelheid
Als ouder/verzorger kunt u via de App een berichtje naar de leerkracht sturen. Daarbij is het goed om te bedenken dat er in de
meeste groepen twee leerkrachten werken en u het bericht dus stuurt naar de leerkracht die op die dag werkt. De leerkrachten
lezen de berichten tussen 08.00 en 17.00 uur en reageren wanneer dat past. We streven naar een vlotte communicatie, maar
leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Dat kan ook niet altijd, zij staan het grootste deel van de dag voor de klas.
Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang. Hoewel er dus tussen 08.00 en 17.00 uur in beginsel persoonlijk contact
mogelijk is, is het vanwege de scheiding van werk & privé, leerkrachtafhankelijk of contact buiten deze tijden, werkdagen of in het
weekend mogelijk is. Leerkrachten en ouders sturen elkaar indien nodig een bevestiging dat het bericht gelezen is, en dat ze er
later nog op terugkomen.
Reactiemogelijkheden ouders
Eén van de kerndoelen van Parro is dat de leerkracht altijd de controle heeft. Zodat hij/zij rustig de tijd kan nemen om met ouders
te communiceren, wanneer dat hem/haar uitkomt. Een leerkracht moet immers ook kunnen lesgeven en ouders hebben recht op
een aandachtige reactie. U kunt als ouder daarom niet reageren op een mededeling aan de groep. Deze groepsmededelingen zijn
intentioneel en bedoeld als eenzijdige communicatie. Als u zou kunnen reageren dan is het geen mededeling meer, maar wordt
het een gesprek. Daarvoor zijn de één-op-één of groepsgesprekken. Als school willen we dat de leerkracht ouders makkelijk kan
informeren, zonder verdere afleiding of verplichtingen. De leerkracht is immers ook druk met lesgeven aan uw kind.
Als de leerkracht een één-op-één gesprek start met een ouder kan hij/zij deze ook even pauzeren. U kunt dan tijdelijk geen
berichten versturen.
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Instellen privacy voorkeuren via Parro
Zoals u wellicht weet is het de bedoeling vanuit de wet op de AVG dat u jaarlijks toestemming verleend inzake het
gebruik van beeldmateriaal. U kunt via Parro heel eenvoudig zelf uw toestemming voor verschillende privacy zaken
m.b.t. beeldmateriaal regelen. U kunt ‘controleren, aanvullen en/of wijzigen.’ We vragen u dit z.s.m. te doen. Dit is
vrij eenvoudig en wordt hieronder beschreven (of klik op de link voor uitleg)
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
Handleiding: Instellen privacy voorkeuren via Parro.

1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.

Gezonde School – thema Welbevinden

In verschillende nieuwsbrieven (vorig schooljaar) lieten we u weten dat we als school bezig zijn geweest met het
aanvragen van certificaat "Gezonde school" thema Welbevinden.
Het zorgen voor een positief en sociaal veilig schoolklimaat is immers een eerste belangrijke stap in het bevorderen
van welbevinden van leerlingen en leerkrachten. En dat is weer belangrijk voor het leren en werken op school.
Als school hebben we verschillende afspraken, werkwijzen en methode om te werken aan welbevinden. Voor zowel
kinderen als leerkrachten. We hebben dit alles laten beoordelen door een commissie van deskundigen onze aanvraag
is goedgekeurd.
We morgen ons nu gedurende drie jaar officieel een Gezonde School noemen en hebben het vignet ‘welbevinden’.
Dat vinden we fijn, maar het betekent vooral dat we op dit thema hebben aangetoond voldoende te (kunnen) doen en
beschikking hebben over afspraken, programma’s en werkwijzen om te werken aan welbevinden.
Het zegt niet dan er geen ruzies op onze school voorkomen en alle kinderen super gelukkig zijn. Dat is en blijft hard
werken, vraagt om gesprek met leerlingen en is een samenspel van veel verschillende zaken.
Het is zoals een leerkracht mij schreef en “daar gaan we voor!”
Meer info: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevinden
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Het bordje dat aan de schoolmuur komt

het vignet welbevinden

Oordopjes
Op school wordt er in veel groepen gewerkt op Chromebook. Vanwege gebruikersgemak en hygiëne hebben of krijgen
de kinderen van groep 3 t/m 8 eigen oordopjes in een bakje. Er is weer een bestelling gedaan en u begrijpt dat we
verwachten dat de kinderen hier zorgvuldig mee omgaan. Bij gewoon gebruik krijgen de kinderen een nieuw setje
mocht er iets niet goed werken. Als de oordopjes kwijt raken of kapot gaan door onzorgvuldig gebruik dan vragen we
2,- (een bijdrage) zodat er nieuwe kunnen worden aangeschaft en elke leerling eenzelfde setje heeft.

Cultuur

Zoals u weet vinden we cultuuronderwijs (van expressie tot muziek) op de Bron belangrijk en investeren we hier ook
in door vakdocenten in te huren in samenwerking met Cultuurkust. Dit jaar starten de kinderen van groep 1 t/m met
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lessen dramatische vorming. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen 10 werken professioneel dansles in de Veluvine.
We hopen dat de kinderen er van genieten. Via Parro zullen binnenkort vast weer (actie)foto’s verschijnen.

Even voorstellen
Zoals u weet hebben we nieuwe collega’s in ons team mogen verwelkomen. Onze (3) nieuwe collega’s stellen zich aan
u voor:
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Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur
Vanwege het feit dat ik in 2020/2021 directeur van twee scholen ben, is de aanwezigheid iets gewijzigd. Maar, de
meeste ouders weten mij (als dat nodig is) doorgaans prima en snel via de mail te vinden. Zoals u weet ben ik voor
dringende zaken uiteraard ook telefonisch bereikbaar op: 06-13074056 Voor minder dringende zaken kunt u mij dus
ook mailen/bereiken via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl Het lukt mij over het
algemeen vrij vlot te reageren op uw mails/vragen.
Globaal aanwezigheidsschema
maandag: ’s middags op de dependance
dinsdag: ’s morgens op de dependance
woensdag: hele dag op de hoofdlocatie
vrijdag : hele dag op de dependance
Op maandagmorgen, dinsdagmiddag en donderdag ben ik werkzaam op de Morgenster. Op deze dagen ben ik ook vooral per mail - gewoon bereikbaar voor de Bron
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Hoofdgebouw:
Julianastraat 25
tel. (0341) 25 47 69
(gr. 1 t/m 4)
Colofon:

CNS De Bron
Postbus 195, 8070 AD Nunspeet
www.debron-nunspeet.nl
debron@cnsnunspeet.nl
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Dependance:
Mr. Drostweg 6
tel. (0341) 25 34 86
(gr. 5 t/m 8)
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