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  AGENDA 

 

Week van de mediawijsheid 

9-13 nov.  

 

CNS themaweek 

9-15 nov. 

 

Studiedag – lln. vrij 

25 nov. 

 

Bronnieuws komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

27 nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               6-11-2020                    

                Eer uw kinderen..   

 

Ondanks de drukte en onzekerheid op het wereldtoneel, ondanks de roerige tijden, 

ondanks leed en verdriet, waarvan we weten dat het er is en kan zijn achter elke 

voordeur, zijn we als school met de leerkrachten en de kinderen weer doorgegaan.  

Aangepast en anders dan gewoon.  

Maar.. wat is dan nog gewoon? Of .. spreken wel al van hoe het was? 

 

Verschillende activiteiten werden (weer) geannuleerd of anders georganiseerd en ook 

een door een leerling gewonnen educatief uitstapje - voor de hele groep naar een 

museum - kon op het laatste moment niet doorgaan vanwege de aangekondigde 

maatregelen tijdens de laatste persconferentie. Jammer voor de kinderen. Ook de 

zwemlessen in De Brake gaan voorlopig niet door. 

 

Ook het team kan niet meer gezamenlijk vergaderen en moet via aangepaste 

werkvormen overleggen en werken aan de schoolontwikkeling. Ook dat is echt niet 

handig voor de organisatie en ontwikkeling van een school.  We houden ons voor dat 

het blijvend gaat om het primaire proces; het onderwijs aan de kinderen. Daar gaan we 

voor en daar moet de (meeste) energie naar uitgaan.  Dat doen we niet gelaten, maar 

daar gaan we voor. De kinderen hebben juist nu uw en onze aandacht nodig. Chris 

Lindhout schreef daar een mooi gedicht over met de titel “Eer uw kinderen.”   
“Eren” betekent hier “aandacht bewijzen/hoog achten.” 

Dit vraag ik jullie: 

Dat jullie je kinderen liefhebben. 

Dat jullie hen aandacht geven 

en met hen mee leven. 

 

Dat jullie hen troosten als dat nodig is 

en niet pas als je tijd hebt. 

Dat jullie hen licht geven in de duisternis 

en niet als het jullie uitkomt. 

 

Dat jullie hen serieus nemen 

en hen niet pas accepteren 

als ze doen zoals jullie willen. 

 

Dat jullie hen vertellen 

dat geluk niet in consumptie zit, 

maar dat delen gelukkig maakt 

 

Dat jullie hen voorleven, het leven dat ik jullie 

in Jezus heb voorgeleefd. 

 

Dit vraag ik jullie: 

Omdat ook Ik die kinderen liefheb. 
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                    Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van…. 

.  

Wij mochten in de afgelopen weken een aantal nieuwe kinderen welkom heten. 

Saar in groep 1d en Matheo in groep 1c.  

Ook kwam Zara-Anaïs bij ons in groep 5 erbij. Zij is in de herfstvakantie in Nunspeet komen wonen.  

Zuraiz is de jongste van een gezin van 4 kinderen uit Pakistan. Zij zijn nu een aantal weken in Nederland. Zuraiz zit in 

groep 2b en zijn broertje en zusjes in de taalklas. Op de middag komen Attiya en Kamran er in groep 3b bij en de 

oudste Zamaima zit dan in groep 6b. 

Wij wensen alle kinderen en hele fijne tijd toe bij ons op de Bron. 

 

 

                    Dankdag 

                     

Afgelopen woensdag was het dankdag voor gewas en arbeid. In de (verschillende) groepen is hier aandacht aan 

besteed. Het is een mooie traditie gekoppeld aan biddag dat  aan het begin van het jaar valt (de tweede woensdag  in 

maart). Dan vragen we aan God een zegen over het werk. Dankdag is zo het ‘dankuwel’ later in het jaar voor alles wat 

God gegeven heeft.  Het gaat dan om de oogst van het land, maar ook breder; voor alles wat God ons gegeven heeft.  

Op de onderbouw werkte groep 3a ook aan dit  thema. Dat resulteerde in een mooi werkstuk dat u hieronder ziet.  
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                   Week tegen het pesten..  

                   Tijdens de week tegen het pesten – nu al weer een poosje geleden – spraken we met de kinderen over het  

                   thema “samen aan zet.”  Zo is het natuurlijk ook, samen zorgen we ervoor dat we aardig zijn voor elkaar.  

                   Op de onderbouw schreef een kind “Ik wil dat we lief zijn voor elkaar.”  Wij hopen dat elk kind mag weten  

                   dat het ook geliefd is en gezien wordt (zie ook gedicht van de inleiding van dit Bronnieuws) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Nationale Voorleeswedstrjjd 

Tijdens de Kinderboekenweek vond er tussen de leerlingen van groep 7 en 8 een spannende voorleeswedstrijd plaats. 

Het was leuk om te zien hoe enthousiast en goed de kinderen elkaar kunnen voorlezen. Anne Britt Bode uit groep 7B 

is onze voorleeskampioen. Ze las ons voor uit het boek 'De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen' geschreven 

door Andy Griffiths.  

Binnenkort mag ze ons vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd en wie weet later misschien zelfs wel bij 

de provinciale voorleeswedstrijd.  

 

Succes Anne Britt!  
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Schoolfruit vanaf woensdag 11 november & corona  

Onze school vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan gezonde voeding. Daarom doet de school, net als vorig 

jaar, weer mee met het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een subsidie waarbij de school 20 weken lang 3 

stuks groente/fruit ontvangt voor de leerlingen per week. Het doel van EU-schoolfruit is om samen gezellig en gezond 

fruit te eten. Het schoolfruit wordt gratis verstrekt. Er zijn daarmee voor de school of de ouder(s)/verzorger(s) géén 

kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. Het fruit wordt uiteraard hygiënisch geleverd. Meer over 

de bereiding inzake Corona onder aan dit bericht.  

De leerlingen krijgen op drie dagen in de week gedurende 20 weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de 

ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee vanaf 11 november 2020. Het gratis fruit 

wordt verstrekt tot en met week van 14 april 2021. 

U kunt daarnaast gewoon fruit meegeven aan uw kind, zoals u dat gewend bent. Vanwege Corona en zeker 

in relatie tot het traktatie beleid (industrieel verpakt) deel ik graag het volgende over corona en bereiding:  

 

Het fruit wordt geleverd door een erkende (en geselecteerde) fruitteler. Alleen vanwege de lockdown (maart 2020) 

werd de levering destijds stopgezet. Hoe gaat dat dan dit jaar als het gaat om schoolfruit i.r.t. het traktatiebeleid? 

We staan achter dit traktatiebeleid omdat er vanuit de schoolverantwoordelijkheid gezien geen controle is op het 

bereiden en aanleveren van (onverpakte) traktaties. Dat betekent uiteraard niet dat we niet vertrouwen op ouders/ 

verzorgers die uiteraard ook hun handen willen wassen. Bij het schoolfruit ligt de controle en werkwijze bij de school. 

Bepaald fruit (bijvoorbeeld appels) kan bijvoorbeeld al gewassen worden en gepakt door kinderen zelf.  Ander fruit zit 

in een schil en/of kan door dezelfde persoon voor de groep steeds worden klaargemaakt. Op zowel de onderbouw als 

bovenbouw maken we dus afspraken over het klaarmaken (snijden) en wassen/schoonmaken van het fruit. 

Vanzelfsprekend worden handen van te voren gewassen en weet u dat de medewerkers van school sowieso extra 

letten op de hygiëne. Daar tegenover staat dat fruit gezond is en juist goed voor de weerstand. Dit alles overziend is 

besloten om het schoolfruit aan te vragen.  Mocht u n.a.v. de bericht nog vragen of opmerkingen hebben m.b.t. het 

schoolfruit laat u mij dat dan gerust weten (martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl) 

 

 

 

CNS themadienst op  15 november  

Volgende week maandag start de CNS themaweek met een afsluitende dienst  

op 15 nov. Vanwege Corona zal dit ook anders gaan.  

Op school besteden we aandacht aan de themaweek en de (oudere)  

kinderen krijgen ook  weer een mooi themaboekje.  

 

In het voorwoord en op de eerste bladzijde staat: 

about:blank
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                    Onderzoek schooltijden - Webinar 

                    Via een aparte brief werd u reeds geïnformeerd. Meest belangrijke voor nu is het Webinar voor  

                    ouders/leerkrachten op maandag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur.  U krijgt hiervoor een link 

                    zodat u thuis vanaf uw computer/laptop kun meekijken en luisteren.   

 

 

                      Updates Corona  

 

Over corona en alles wat daar mee samenhangt, valt ook deze keer weer het nodige te zeggen. Op landelijk toneel 

gebeurt er steeds veel. Sommige zaken hebben effect op de school; andere weer niet. Wel tasten we steeds af wat 

onder de gegeven omstandigheden veilig en/of verstandig is en vertrouwen daarbij op uw begrip.  

a. Onkosten TSO en de brief m.b.t. de vraag rondom retourneren reeds betaalde maar niet gebruikte strippenkaart 

De inventarisatie (van alle reacties) in gebeurd. Het uitzoekwerk is begonnen. Het merendeel van de ouders 

doneert een (eventueel) tegoed aan de school, een aantal ouders ziet het graag even uitgezocht voordat zij een 

keuze maakt en een aantal ouders ziet het (eventuele) tegoed graag retour. Dat is allemaal prima. In de komende 

weken hopen we dit allemaal uitgezocht te hebben.  

 

b. Covid update (leerlingen, leerkrachten en ouders)  

Ook in de afgelopen weken ging een enkele leerling in thuisquantaine omdat een familielid positief getest werd. 

Ook een leerkracht was positief; gelukkig was zij niet op school tijdens de besmettelijke periode. U werd hierover 

open geïnformeerd. Ondanks dit alles en reguliere ziekte is er nog geen groep naar huis gegaan.  Het wordt wel 

steeds lastiger om vervanging te vinden. Toch zijn we dankbaar voor de collega’s die ook deze weken weer 

bijsprongen en extra werkten. We weten dat in andere regio’s van ons land al meerdere groepen naar huis 
moesten worden gestuurd.  
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c. Week van de oudergesprekken; de opzet van de gesprekken 

Zoals u weet moesten we er vanwege Corona voor kiezen om de oudergesprekken in beginsel digitaal of 

telefonisch te houden. Dat heeft nooit de voorkeur; we hopen daarom ook dat het ondanks alles goede 

gesprekken zijn geweest waarbij we elkaar over en weer hebben kunnen informeren over de kinderen.  

 

d. Hoofdluiscontrole 

Gewoonlijk was er volgende week (enkele weken na de herfstvakantie) een hoofdluiscontrole gepland. 

Deze keer (vanwege corona) niet: wil u daarom zelf controleren en alert blijven?  

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen  Mocht er hoofdluis worden gemeld, dan schalen we 

uiteraard op en gaan we specifiek controleren in samenwerking  en afstemming met de hoofdluismoeders.  

 

e. Studiedag 25 nov.  

Voor de meesters en juffen gaat deze studiedag door en gaan we werken aan de school(ontwikkeling) en zal er 

overleg zijn in aangepaste vorm. Dit betekent dan ook dat de kinderen – zoals gepland (jaarkalender) vrij zijn op 

deze dag.  

 

          Thuis gratis gebruik maken van de software van school (groep 3 t/m 8) 

‘Op school maken we gebruik van de software van Ambrasoft.  Met dit online oefenpakket Ambrasoft kan elke leerling 
zelfstandig en op zijn/haar eigen niveau oefenen met rekenen, tafels, woordpakketten, spellingsregels, werkwoorden 

en lezen. Zo worden de kinderen spelenderwijs beter in rekenen en taal. Via de school-thuiskoppeling kunnen ze thuis 

gratis verder oefenen. Een groot aantal gezinnen heeft deze thuiskoppeling (in een eerder schooljaar) al geactiveerd.’  
Voor de kinderen van groep 3 kan dit dus nieuw zijn. 

 

Volgende week geven we de kinderen van groep 3a en 3b een eigen unieke inlog mee (papier) om thuis Ambrasoft te 

kunnen gebruiken als u – als ouders/verzorgers - dat zou willen.  Het gaat om een zogenaamde activeringscode om de 

thuiskoppeling te activeren.  Zie ook https://ambrasoft.nl/thuis/school-thuiskoppeling/.   

 

Bent u ouder/verzorger van en leerling van groep 4 of hoger en is zijn de inloggegevens kwijt, dan kunt u op school 

een nieuwe activeringscode aanvragen bij martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl. Het gaat om prima software 

waarmee de kinderen echt heel goed kunnen oefenen met taal, spelling en rekenen 

 

 

                   Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur 

Vanwege het feit dat ik in 2020/2021 (interim) 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 per locatie: 

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 gewoon bereikbaar voor de Bron.   

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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) 

 


