18-12-2020

AGENDA

In het vorige Bronnieuws schreven we al over het nadere kerstfeest. In deze tijd waarin
het letterlijk snel donker is, gedenken en vieren we met Kerst dat het ‘Licht der wereld’
gekomen is. Dat is de blijde boodschap of.. zoals het onderstaande plaatje en tekst
verwoordt: “Liefde kwam naar beneden met Kerst.”

Start Kerstvakantie
18 dec. 12.00 uur

Bijlage: informatie over
“boeken lezen” via
cloudwise.

Zijn alles omvattende liefde, maar ook de liefde en warmte van mensen om ons heen,
van mensen die ons lief zijn, hebben we nodig.
In deze bijzondere tijden met een lock-down - ook voor de basisschool - die velen
overviel, kwam er veel op u en ons af. We zien en weten dat de kinderen het ‘naar
school gaan’ nodig hebben, we weten hoe er soms geworsteld wordt om de kinderen
zowel thuis als op school aan het leren te krijgen. We weten en waarderen ook de
inspanningen die worden gedaan om het allemaal zo goed als mogelijk te regelen.
Inspanningen van ouders, kinderen en leerkrachten voor ‘onze’ kinderen die soms zo
kwetsbaar zijn.
Dank daarvoor. Voor nu is dat genoeg…. en gaan we zo samen, maar ook weer heel
alleen en besloten met onze gezinnen en persoonlijke omstandigheden, de
kerstvakantie in. We hopen dat deze vakantieperiode zorgt dat we kunnen bijkomen
van en opladen na al het werk.
We hopen dat kinderen samen met u als ouders/verzorgers een gezegend Kerstfeest en
natuurlijk een fijne vakantie mogen beleven.
Ondanks alle onzekerheden blikken we vooruit en wensen we iedereen ook een goede
jaarwisseling toe.
Namens het team,
Martijn van der Weerd
Directeur de Bron
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Nieuwe leerlingen / welkom aan..
In de maand december kwamen er weer twee nieuwe kleuters op school. Marc en Hannah
vonden hun plekje in groep 1c. Helaas kon Fenna afgelopen woensdag geen kennis meer komen
maken. De school was dicht. Gelukkig heeft ze al een grote zus en kent de school al een beetje.
Wij wensen alle kleuters een goed tijd toe bij ons op de Bron.
Wordt uw kind de komende tijd 4 jaar?
Nu de school dicht is, kunnen kleuters geen kennis komen maken met hun juffen en klasgenoten.
In overleg met u kijken we hoe we de start plannen na de lockdown.
Mocht u hierover vragen hebben, mail dan gerust.
lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl

Advent & Kerst
Op school werden de advent en kerstvieringen gehouden.
Filmpjes, liederen, teksten en goede wensen werden gedeeld en
uitgesproken.
Fijn en mooi dat we zo samen iets van hoop,
van vreugde kunnen delen en beleven.

Laat het Kerst zijn!

Terugblik Sinterklaas
Sinterklaas is al weer terug naar Spanje.. maar
we kijken terug op een leuke dag op zowel de onder
als de bovenbouw.
Via Parro zijn enkele foto’s gedeeld.
Op de onderbouw kwam Sinterklaas langs.
De pieten klommen op het dak van de school
Dat ziet u op de foto rechts…
Tot volgend jaar!
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Gespreid halen en brengen
Het is wat gek om juist in tijden van stevige maatregelen te praten over een pilot halen en brengen bij
onderbouw. Toch schreef ik hier als iets over in de vorige nieuwsbrief. We zoeken uit en bespreken met
de MR of er een manier is om het gespreid halen en brengen zo te organiseren dat het vlotter kan en
minder werk vraagt van zowel de gezinnen als de school. We gaan bijv. na of we een 2e ingang (plein)
kunnen inzetten en/of we vanuit een eigen verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers bij het brengen
een meer natuurlijk spreiding (zonder de tijdvakken) kunnen opzetten. U hoort hier (terwijl wij nog even
nadenken) na de vakantie en na de Lock-down meer over..

Onderzoek schooltijden - update
De resultaten/data van de ouder- en leerkracht peiling zijn binnen. De stuurgroep (ouders, leerkrachten,
MR en directeur) gaan hier in januari en februari samen met het ondersteuningsbureau dat ons helpt
mee aan de slag. De stuurgroep krijgt de rapportages – volgende week - opgestuurd. Het respons
percentage was bij de ouderpeiling (76 %) en bij de leerkrachtpeiling (90 %). Hartelijk dank voor de
moeite die u daarvoor nam.

Bereikbaarheid & aanwezigheidsoverzicht directeur
Vanwege het feit dat ik in 2020/2021 (interim) directeur van twee scholen ben, is de aanwezigheid
gewijzigd. De meeste ouders weten mij (als dat nodig is) doorgaans prima en via de mail te
vinden. Zoals u weet ben ik voor dringende zaken uiteraard ook telefonisch bereikbaar op: 0613074056. Voor minder dringende zaken kunt u mij 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; zeker per mail/whats-app.
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)

