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AGENDA

Herfstvakantie
19-23 oktober

Herkeuring ANWB-fiets
26 oktober
Week van de
oudergesprekken
2 tot 5 november
Dankdag
4 november
Bronnieuws komt uit
6 november

Bijlagen:
- brief interim algemeen
directeur
- brief TSO gelden
/strippenkaart

Herfst(vakantie), stil staan en rust nemen
Geachte ouders/verzorgers,
De eerste 7 weken van het schooljaar liggen alweer achter ons. In de afgelopen periode
hebben er naast de reguliere lessen - en ondanks corona - de nodige activiteiten
plaatsgevonden. We denken bijvoorbeeld aan alles rondom de Kinderboekenweek.
De ervaring leert, dat de meeste kinderen na 7 a 8 weken weer ‘toe zijn aan vakantie’
om zo weer even bij te kunnen komen. We werken daar als het ware naar toe. Ook zij
krijgen – hoe jong ze ook zijn – het nodige mee van deze onwerkelijk tijd. Daarom
wensen we alle kinderen (en gezinnen) daarom een fijne vakantieweek toe, waarin
gespeeld en uitgerust kan worden. We gunnen ze dat natuurlijk van harte!
En… hoe zit dat dan met de leerkrachten? En met u als ouders?
Als leerkrachten zijn we druk. U herkent dat vast ook persoonlijk in het dagelijkse
bestaan van werken, rennen en vliegen en de zorg voor het gezin en de kinderen.
Naast de bestaande drukte kwam daar ook de afgelopen zeven weken weer - voor u en
ons persoonlijk - nog van alles rondom corona bij als het ging om ons werk, bedrijf en
familie.
Wat is het een geregel en wat vraagt het steeds weer om ‘nadenken,’ acties of
aanpassingen.’ Daarover straks weer de nodige informatie, maar voor nu het besef dat:
‘vakantie of geen vakantie,’ het goed is om af en toe even ‘stil te staan,’ juist in alle
drukte. Precies daarover gaat het onderstaande gedicht van Chris Lindhout.
Even stilstaan
Even dit en even dat. Even snel op pad.
Om even nog, voor ik ’t vergeet iets te regelen, want ik weet,
dat als ik het nu niet vlot doe… gaat het fout.
Ik ben zo moe.
Moe van dit en moe van dat. Moe van even naar de stad.
Moe van: of ik iets vergeet. Moe van: of ik dat wel deed.
Rennen, vliegen, jachten, jagen. Steeds maar verder. Alle dagen.
Stilstaan, even niets meer moeten. Stilstaan en jezelf ontmoeten.
Waarheen ben ik nu op weg? Is het zinvol wat ik zeg, waaraan ik werk en wat ik doe, of
word ik alleen maar moe?
Heer, leer mij door het leven leven op de wijze door u gegeven.
Heer, zodat ik door kan gaan door af en toe eens stil te staan
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Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van….
De afgelopen twee weken kwamen er weer 3 nieuwe kleuters bij ons op school. Nena in groep 1c en Boet en Isa in
groep 1d. We vinden het fijn dat jullie er zijn en wensen jullie veel plezier bij ons op de Bron.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek van dit jaar zit er alweer op. In de groepen is er aandacht besteed aan het thema: ´En toen?´
Helaas ging ook de Kinderboekenweek anders dan voorgaande jaren. Toch hebben we een hoop leuke dingen mogen
doen. Er is veel voorgelezen, kinderen hebben oude spullen van vroeger mee naar school genomen, de kinderen
mochten op ´gekke plekken´ lezen en er is over verschillende geschiedenis onderwerpen verteld en gewerkt. Maar het
allerbelangrijkste: er is veel aandacht geweest voor het leesplezier.
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lezen op “gekke plekken”
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TERUGBLIK FIETSCONTROLE BOVENBOUW 5 OKTOBER
Maandag 5 oktober was er weer een jaarlijkse keuring van alle fietsen van de bovenbouw. Er werd geconstateerd dat
er zo’n 38 fietsen niet in orde waren. De leerlingen van wie de fiets niet goed gekeurd was (een kaartje daarvoor is
meegegeven), worden maandag 26 oktober a.s. (de maandag na de herfstvakantie!) weer met de fiets op school
verwacht, zodat deze fietsen herkeurd kunnen worden. Wilt u er als ouder voor zorgen dat de fiets dan in orde is
(gemaakt)?
Goede fietsverlichting is heel belangrijk in deze tijd van het jaar, aangezien het ’s ochtends donkerder gaat worden.
Kinderen op de fiets, zonder verlichting, zijn dan niet goed zichtbaar voor het andere verkeer. Regelmatig controleren
van alle lampjes en batterijtjes is van belang. Wij hopen dat maandag 26 oktober alle fietsen goed gekeurd mogen
worden!
Bedankt Ronald van Rumpt en Marco voor het helpen bij het controleren van de fietsen!
De Verkeersouders

Corona updates & opzet oudergesprekken

Over corona en alles wat daar mee samenhangt, valt toch steeds weer veel te zeggen. Op landelijk toneel gebeurt er
veel. Bepaalde zaken hebben effect op de school; andere weer niet. Wel tasten we steeds af wat onder de gegeven
omstandigheden veilig en/of verstandig en vertrouwen we op uw begrip. In deze brief proberen we de updates en/of
nieuwe informatie via 5 kopjes te doen.
a. Covid update (leerlingen, leerkrachten en ouders) & brief interim-algemeen directeur
Ook in de afgelopen weken ging een enkele leerling in thuisquantaine omdat een familielid positief getest werd.
Binnen CNS zien we dit op meer scholen gebeuren. Besmettingen komen en kwamen op dit moment m.n. via de
middelbare scholen. Gelukkig is dit – voor zo ver ons bekend en met betrekking tot school - allemaal goed verlopen.
Ondanks ziekte en het feit dat enkele collega’s zich uit voorzorg lieten testen, is er nog geen groep naar huis gegaan.
De collega’s testen steeds negatief. (Ik benoem dat laatste even nadrukkelijk (hoewel dat niet nodig zou moeten zijn)
omdat er onder ouders geruchten gaan dat een collega die afwezig is – misschien wel corona zou hebben. Dit is niet
het geval anders hadden we uiteraard acties ondernomen en breed geïnformeerd) Dat er geen groep naar huis ging
(tot nu toe) stemt tot dankbaarheid en waardering voor alle collega’s die extra wilde werken en bijsprongen zodat de
lessen konden doorgaan. N.a.v. de laatste persconferentie – waarbij feitelijk geen maatregelen voor het onderwijs
werden aangekondigd – heeft de algemeen directeur een brief geschreven voor de ouders/verzorgers. U vindt deze
brief in de bijlage.
b. Het continurooster, onderzoek en verwachtingen m.b.t. corona en het continurooster.
In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat er een begeleidingsdienst gevonden die de school zal begeleiden in het
onderzoek naar de nieuw schooltijden zodat dit transparant en professioneel wordt uitgevoerd waarbij zowel
leerkrachten als ouders goed geïnformeerd worden. Het intakegesprek met deze begeleidingsdienst is na de
herfstvakantie, de verwachting is dat we rond de kerst het onderzoek hebben afgerond.
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De verwachting is ook dat vanwege Corona (het beperken van de haal en brengbewegingen), maar ook uit praktische
overwegingen (ouders en werkgevers hebben zich aangepast aan de schooltijden) het goed denkbaar is dat het
continurooster ook na de kerstvakantie wordt verlengd. U kunt hier gerust van uit gaan. Dit dus los van het
onderzoek. We benadrukken nog eens dat hoewel corona niet de oorzaak was, het virus wel een aanjager was om het
reeds lopende onderzoek naar de nieuwe schooltijden (er was voor maart al een werkgroep schooltijden) door te
zetten. Als we dit nu goed oppakken weten we ook waar de voorkeuren van de ouders liggen.
c. Onkosten TSO en de brief m.b.t. de vraag rondom retourneren reeds betaalde maar niet gebruikte strippenkaart
We lieten uw in een eerdere nieuwsbrief weten dat we vanwege het continurooster (alle kinderen blijven over) op dit
moment alle overblijfreserves opmaken. Dit omdat er geen inkomsten meer binnen komen, terwijl er uiteraard wel
onkosten zijn. Aangezien een aantal ouders nog een strippenkaart hadden die nog niet ‘op’ was, zou hier een aparte
brief over komen. In deze brief staat de vraag centraal ‘wat u wilt dat er gebeurt met dat bedrag’ (retour of doneren
aan de school gezien de huidige omstandigheden). U vindt de brief in de bijlage. Het zal gaan om een behoorlijk
uitzoekklus, het kan dus zijn dat er even duurt voordat we reageren op uw mail (zie brief).
d. Extra instructie en onderwijs aan groepjes leerlingen door de subsidie Corona onderwijs achterstanden.
Mogelijk hoorde u ervan op het landelijke nieuws. Veel scholen vroegen de overheidssubsidie aan waarmee zij iets
kunnen doen voor (groepjes) leerlingen om (mogelijke) onderwijs achterstanden te verhelpen. Onze school heeft
gekozen voor een combinatie van extra gerichte instructie aan groepjes leerlingen voor doelgerichtere instructie bij
vakken als rekenen en spelling. De lessen worden uitgevoerd door een schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland.
e. Week van de oudergesprekken; de opzet van de gesprekken
In de tweede week na de herfstvakantie is het weer de week van de oudergesprekken (2 – 5 nov.) Dat betekent dat
we in de eerste week na de vakantie volgens de bekende werkwijze Parro gaan openzetten zodat u kunt inschrijven op
maandag 26 t/m woensdag 28 oktober. De grote vraag is nu op welke wijze de gesprekken worden gevoerd. Dat is aan
de ene kant een lastige en aan de andere kant een eenvoudige overweging. We willen dat hieronder duidelijk uitleggen. We vertellen u over de opzet van deze gesprekken in relatie tot het Covid19 virus en de afwegingen die we als
school en CNS breed hebben gemaakt.
De oudergesprekken gaan door
Allereerst is het belangrijk om te kunnen communiceren over het welbevinden van de kinderen en hun onderwijskundige vorderingen. Dat betekent vanzelfsprekend dat de oudergesprekken in welke vorm dan ook doorgang vinden.
Organisatie en inschrijving via Parro
De organisatie en inschrijving vindt zoals gebruikelijk plaats via Parro. U ontvangt weer automatisch een melding dat u
zich kunt inschrijven en kiest dan voor passende datum/tijd. Eventuele benodigde en verdere afstemming rondom de
vorm en opzet van het gesprek heeft u met de leerkracht. Zie hieronder.
De vorm/opzet van de oudergesprekken
We hebben op school en op bovenschool niveau gesproken over de opzet en vorm van de gesprekken. We beseffen
en weten dat we elkaar het liefst ‘face to face’ zouden willen spreken. Tegelijkertijd zijn er zowel onder ouders als
onder de leerkrachten persoonlijke omstandigheden die maken dat deze ‘face to face’ gesprekken niet verstandig zijn,
nog los van de maatschappelijk situatie waarin juist veel persoonlijke contacten vermeden moeten worden.
Zoals nu bekend (volgens de laatste protocollen) mag een ouder/verzorger (na de gezondheidscheck) in gesprek op
school. Door te spreiden over de week en bijvoorbeeld een vaste looproute kan dat in theorie, waarbij het ook
duidelijk is dat het risico van besmetting over en weer bij een digitaal gesprek helemaal vermeden wordt. Natuurlijk
was er onlangs de persconferentie m.b.t. de gedeeltelijke lockdown.
Tijdens het laatste directieoverleg (alle directeuren van CNS) hebben we vastgesteld dat het lastig sturen is op
angstgevoelens (bij wie dan ook) en we vooral ons gezond verstand moeten gebruiken; zeker als een goed alternatief
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beschikbaar is. Bijvoorbeeld telefonisch of via een videogesprek. Het is heel fijn dat de school nog open is. Dat
houden we graag zo. Ook in de weken na oudergespreken, zodat we naar school kunnen blijven gaan.
Vanuit goed werkgeverschap en uw en onze veiligheid gaan we dus niet voorbij aan gezond verstand. Het gaat om het
welbevinden van ouders en leerkrachten en beide opties (digitaal of een ‘face to face’ gesprek) volstaan als het gaat
om het kunnen communiceren over de kinderen.
Het besluit is dan ook genomen dat de oudergesprekken in beginsel telefonisch of via videobellen gaan plaatsvinden.
Als de leerkracht het wenselijk vindt (gezien bijvoorbeeld de zorg voor een leerling) dat zal hij/zij ouders/verzorgers
uitnodigen voor een persoonlijk gesprek op school.
We realiseren ons dat we allemaal het live contact missen en daarom is een besluit om digitaal /telefonisch te
communiceren niet uit gemak of lichtvaardig.
Dit alles vraagt nu om iets meer afstemming. Om de gesprekken die wel op school plaatsvinden veilig te houden zal
uiteraard (looproutes, spreiding) e.e.a. geregeld worden.

Instellen privacy voorkeuren via Parro (herhaling)
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.

Juf Bethany trouwde vandaag op 16 okt. en kwam met haar man Bas op school
Voor juf Bethany was het vandaag dan eindelijk haar grote dag. Na alle voorbereidingen (lastig rondom Corona) was
alles dan geregeld en werd afgesproken dat ze speciaal voor de kinderen vanmiddag op school zou komen. Hieronder
en op de volgend bladzijde vindt u wat foto’s zodat u een indruk krijgt van dit festijn. Wij wensen de juf en Bas een
heel gelukkig huwelijk toe!
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Veel geluk samen!
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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.

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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Mr. Drostweg 6
tel. (0341) 25 34 86
(gr. 5 t/m 8)
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