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  AGENDA 

 

 

Sint op school 

 

kerstviering in de groep  

Bronnieuws komt uit 

vr. 18 december: 

Start Kerstvakantie  

18 dec. 12.00 uur 

 

 

 

Bijlagen: 

- flyer student 

orthopedagogiek 

- flyer gym extra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

vr. 4 dec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                     

 

               27-11-2020                 

                1e Advent a.s. zondag: donkere dagen; op weg naar het Licht 

 

Mogelijk zag u het al op het nieuws; door corona en al de beperkingen die dit met zich mee-

brengt, willen veel mensen veel eerder beginnen met het opzetten en optuigen van de 

Kerstboom. Ze verlangen zo naar gezelligheid en licht juist in (deze) donkere dagen.  

 

Van het donker naar het Licht is een bekend beeld en wordt vaak genoemd in de advents-

periode die a.s. zondag al weer aanbreekt.  In de periode van donkere dagen kijken we uit naar 

het ‘Licht der wereld.’  Het ‘Licht’ met een hoofdletter, want het gaat hier over Jezus.   

In Johannes 12 vergelijkt Jezus zichzelf met licht als Hij zegt: “Ik ben een licht in de wereld 

gekomen.”  Waar licht is kan geen duisternis zijn, anders gezegd: ‘licht verdrijft de duisternis.’  
 

Dat is ook precies wat Jezus wil doen (en heeft gedaan). Hij is naar deze wereld (naar de mens) 

gekomen om de duisternis van de wereld te verdrijven en Hij wil ons vullen met Zijn Licht.  Dat 

beeld kan een kind begrijpen. Zoals het licht van een zaklantaarn een donkere kamer kan vullen, 

wil Jezus schijnen in ons hart en ons vullen met Zijn liefde.  

 

 

 

 

 

Jezus kwam naar de mens en zette daarmee de eerste stap. Zo heeft God het in zijn Zoon 

mogelijk gemaakt om in Zijn aanwezigheid te komen en Hem te naderen.  Over die voorzichtige 

stap, die wij mogen zetten, gaat het onderstaande gedicht.  

 

Advent 

Wij naderen U, 

      bescheiden 

      devoot, ingetogen 

 

Wij komen naar U 

     stil als kaarslicht 

     zwijgend als een ster 

 

Want wie zijn wij 

dat wij naar U toegaan? 

Wij naderen vol verwachting 

Vol hoop 

      Op vrede, op wijsheid 

      op rust in ons hart  

      

Maar zie, U bent er al 

Voor wij een stap gezet hebben. 

                                                                                                          uit ‘Even Stilstaan’ (Chris Lindhout) 
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                           Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van…. 

.  

De afgelopen drie weken kwamen Thomas, Jouk en Kim bij ons op school. Jouk en Kim kwamen groep 1c versterken 

en Thomas heeft zijn plek in groep 1c gevonden. 

We wensen alle drie de kleuters heel veel plezier bij ons op de Bron. 

 

                            

                          Sinterklaas  

Het zal u niet ontgaan zijn dat Sinterklaas met zijn Pieten weer zijn aankomen in ons land en ook al werkt Sinterklaas 

met zijn Pieten vanuit huis, we hebben toch regelmatig contact met hem. Gelukkig kan ook de Sint video bellen met 

de klas en weet hij juf Lian via app en telefoon te bereiken. We zijn van de week extra verwend met een cadeautje 

nadat wij bingo met Sinterklaas hadden gespeeld.  

Regelmatig vragen kinderen hoe Sint en Pieten toch de school kunnen binnenkomen terwijl het alarm erop staat. Dit is 

een goed bewaard geheim tussen de Sint en juf Lian en weet zij wanneer ze de geheime sleutel weg moet leggen 

zodat Piet naar binnen kan. 

Zoals het er nu naar uitziet, zal Sint of Piet op 4 december waarschijnlijk langs gaan komen. Dat dit niet als voorgaande 

jaren met een grote aankomst op het plein zal zijn waar ouders, jongere broertjes/ zusjes en groep 5 aanwezig kunnen 

zijn, kan iedereen begrijpen. Het is even afwachten hoe Sint vanuit het thuiswerken contact zal leggen met school. We 

hebben hem in ieder geval beloofd dat we heel hard zullen zingen zodat hij ons kan horen.                        

Nu de lootjes zijn getrokken is de bovenbouw is weer druk met het maken van surprises. Helaas zijn deze niet de 

avond van te voren te bewonderen op school. Ook zal groep 5 dit jaar niet naar de onderbouw gaan om Sinterklaas te 

ontmoeten.  

Via Parro houden we u op de hoogte van de belevenissen van uw kinderen. 

 

Op beide locaties is een Sinterklaashoek ingericht. Dank aan collega’s en de ouderraad. Het ziet er mooi uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sinterklaashoek op de onderbouw                                       De Sinterklaashoek op de bovenbouw  
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                               Advent viering onderbouw 

 

Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar samen aandacht besteden aan Advent. De adventshoek is ingericht. 

We zullen de kaarsen aansteken, zingen en luisteren naar een verhaal. Het is goed en mooi om juist in deze 

Sinterklaastijd stil te staan bij het grootste cadeau dat wij mochten ontvangen, de geboorte van Jezus, de zoon van 

Onze Vader. Helaas zal dit niet zoals vorige jaren samen in de hal zijn, maar in de eigen klas.  

We zullen in de laatste week voor de kerstvakantie samen op het plein de laatste viering voor de kerstvakantie vieren. 

Via Parro ontvangt u een filmpje van deze viering. 

 

                                

                                Kerstviering 

Kerstviering op vrijdag 18 december vieren we als school dit jaar in de eigen klassen. De liturgie van deze viering komt 

met de kinderen mee naar huis. 

Helaas is het niet mogelijk ouders bij het kleuterkerstfeest uit te nodigen.  

 

 

                          Dode hoekles groepen 7 en 8 – veiligheid/verkeersles 

 

 

Vandaag kregen de kinderen van groep 7b, 7a/8a en 8b les over de dodehoek van een vrachtwagen. Dat was heel 

leerzaam. Ze leerden waar je wel of juist niet moet gaan staan om in het zicht van de vrachtwagen chauffeur te zijn. 

Ook mochten ze voorin de cabine zitten. Dat was best indrukwekkend. Hieronder ziet u een paar foto’s. 
 

 

 Waar kun je veilig staan en waar niet?                                                 Voorin de cabine! 
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Les over de remweg en het zicht van de chauffeur                           Waar kun je veilig staan? Waar zit de dode hoekspiegel? 

 

 

 

                           Studie/teamdag  

 

 

Het team had afgelopen woensdag zoals u weet een studiedag. Het is goed om even te laten weten wat we dan zoal 

doen. Vanwege de beperkingen rondom corona zag die studiedag er wel anders uit dan gewoonlijk. In verschillende 

werkgroepen hebben we gesproken en verdere plannen gemaakt rondom de schoolontwikkeling zoals vermeld in het 

schoolplan. De MR wordt gaandeweg het jaar meegenomen in de vorderingen rondom de schoolontwikkeling. Verder 

is een team dag belangrijk om elkaar (zij het in kleiner groepjes) te ontmoeten en samen te spreken over het 

onderwijs aan de kinderen. De volgende studiedag is 3 febr. 2021.  

 

 

                     Vrijdag 18 december om 12.00 uur vrij i.p.v. 11.00 uur 

 

Voor alle duidelijkheid vermelden we dat in tegenstelling tot voorgaande jaren gaat de school op de laatste dag voor 

de kerstvakantie niet om 11.00 uur maar om 12.00 uur uit is. Dat geldt voor alle scholen van CNS. 

 

 

                     Updates Corona  

 

 

Landelijk  

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

steeds veel. Sommige zaken hebben effect op de school; andere weer niet.  Momenteel wordt er gesproken over 

“verlenging van kerstvakantie.” Maar of dat echt verstandig is, of het ook geldt voor basisonderwijs is onduidelijk. 

Bovendien is het maar de vraag – als het al gebeurt – of er dan sprake is van vakantie of afstandsonderwijs.  
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We houden het uiteraard als school ook in de gaten.  

 

He gespreid halen en brengen (onderbouw locatie) 

Zoals u weet is deze werkwijze nodig vanwege het feit dat er anders teveel volwassen elkaar passeren/tegenkomen 

voor de school en we anders niet kunnen voldoen aan de richtlijnen. Niettemin zorgt deze werkwijze (er is maar één  

veilige ingang; dus het kan haast niet anders) ervoor dat er dagelijks wat lestijd verloren gaat; zeker als kinderen later 

komen dan de planning op achternaam. Maar uiteraard ook, omdat het even duurt voordat de hele klas er is. 

 

Vanzelfsprekend kunnen we alleen roeien met de riemen die we hebben.  Wel willen we dit geheel nog eens be-

spreken met de MR en nog verder nadenken of er andere oplossingen zijn waardoor het vlotter gaat en binnen de 

marges van de veiligheid. Ondertussen begrijpen allemaal dat het zowel voor de school (extra inzet medewerkers die 

opvangen of brengen naar het hek en het organiseren van de lessen) als de gezinnen een hele tour kan zijn om alles 

weer op tijd te organiseren. Het kan niet vlekkeloos, we kunnen wel samen ons best doen.  

 

Voor nu willen we u het onderstaande meegeven en vragen we om uw blijvende medewerking. U mag het zien als een 

nieuwe evaluatie en een vriendelijk maar wel een duidelijk beroep op ons allemaal:  

- Het gebeurt steeds vaker dat ouders te laat komen, zowel bij het ophalen als het wegbrengen. Dit geeft een 

ophoping van mensen bij het hek. Natuurlijk begrijpen wij wanneer er niet verder gereden kan worden 

vanwege de vuilniswagen, de kinderen iets te laat zijn. In elk geval zorgt te laat komen dat sommige collega’s 
die bij het staan ook later aan het werk kunnen binnen de school. Dat is weer jammer voor de kinderen.  Soms 

komen ouders nog dicht bij het hek.  Wilt u hier rekening mee houden?   

 

- Veel kinderen komen met de fiets, dat is handig en gezond. Zoals u weet is het een hele uitdaging om alle 

fietsjes (hoe klein ook) strak te parkeren in de beschikbare ruimte. Dat wordt bemoeilijkt doordat sommige 

fietsen geen standaard hebben of hele kleine (niet goed afgesteld) waardoor de fiets heel scheef staat en snel 

omvalt. Misschien dat alle handige papa’s of mama’s hier nog even naar kunnen kijken?  

 

- Tot slot benoemen we nog even de rijrichting (i.v.m. Kiss en Ride zone).  Niet onbelangrijk voor een goede 

doorstroom.  

 

Hartelijk voor uw medewerking..  

 

 

            Onderzoek schooltijden – Webinar een update. 

 

Vorige week maandag 16 november vond het Webinar plaats. Intussen is  de ouder- en leerkracht raadpleging 

uitgezet. Het is goed om nog eens te benoemen dat het geen stemming is.  

 

De stuurgroep die straks alle informatie verzamelt en bepreekt ziet uiteraard waar de grootste voorkeur ligt, maar 

heeft ook de “losse” opmerkingen nodig om adviezen en gevolgen te kunnen formuleren n.a.v. die voorkeuren.    

 

 



 

 

Bronnieuws 6 jaargang 28 

 

 

 

 

            Kom jij iets maken voor jezelf en voor een ander? 

 

Zoals u weet vinden als we als school het thema welbevinden heel belangrijk. Het is belangrijk dat je gelukkig bent en 

weet dat je iets kan betekenen voor een ander. Ver weg, maar soms ook heel dicht bij. Als school willen we daar aan 

bijdragen en kinderen laten zien wat zij kunnen doen bijvoorbeeld voor ouderen. Daarbij werken we samen met 

organisaties of vestigen we de aandacht om mooie initiatieven. Zo’n mooi initiatief staat hieronder en wordt 
georganiseerd door Het Venster (Welzijnswerk).  Het gaat om het maken van sfeerlichtjes en kerstkaartjes. Die 

kerstkaartjes zijn voor mensen in de wijk rondom het Venster; vooral ouderen, mensen die het moeilijk hebben of  

eenzaam zijn. De sfeerlichtjes mag je houden. Meer informatie ziet u hieronder; het genoemde bedrag is voor de 

onkosten.  

 

 

 

 

                   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.  

about:blank
about:blank
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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.   

 

 

 

 
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) 

 


