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De start van het jaar, de toekomstverwachting

AGENDA
De agenda en wat wel of
niet mogelijk is, is erg
afhankelijk van de Lockdown en alles daarom
heen hangt.
Veel activiteiten zijn
vervallen. Er zal steeds
vanuit school en/of de
leerkracht gecommuniceerd worden.

We zijn al weer drie weken op weg in 2021. Aan de start van een nieuw jaar wordt er
vaak gesproken over goede voornemens. Het gaat dan over doelen stellen en hoop voor
een goed (en zeker nu) beter jaar dan het was.
Zo aan het begin van 2021 zijn er vanwege de huidige corona crisis - op het wereldtoneel - maar vaak ook zo dicht bij in onze eigen gezinnen toch echt zorgen en
onzekerheden rondom de dagelijkse dingen.
De coronacrisis en Lock-down is lang nog niet voorbij. We proberen als school, als
ouders en als kinderen zo goed als mogelijk om te gaan met de omstandigheden.
We weten allemaal dat dit per gezin, per persoon en zelfs per dag verschillend is.
Het thuisonderwijs, het afstandsleren is complex. Niet ideaal en niet wenselijk. Het is en
blijft steeds een uitdaging voor ons allemaal en niet in de laatste plaats voor de (meeste)
gezinnen. Het is passen en meten om de aandacht te kunnen verdelen, schema’s te
maken en alles maar weer rond te krijgen.
Dat is niet gemakkelijk. Waardering en respect voor ieders inzet zijn belangrijk en we
weten dat sommige kinderen en gezinnen het erg moeilijk hebben. Laten we daar maar
open over zijn. We horen het ook op het landelijke nieuws. We staan als het ware
steeds in de crisisstand.
Dit alles kan je verdrietig maken of te neergeslagen of misschien wel boos of opstandig.
Boos op wie?
En … dan is er soms die vraag of God ons wel ziet. Is Hij wel met ons begaan? Ik vond
een gedicht van Chris Lindhout met de titel “doorgaan.” Ik heb het (cursief gedrukt) iets
bewerkt en geef het graag aan ons allen mee: aan ouders en aan leerkrachten.
Laten we zo in vertrouwen doorgaan.. voor ‘onze’ kinderen!
Doorgaan
Je stop er tijd in, energie.
Je probeer van alles
en dan toch
mislukt het nog.
Jij doet je best.
vraagt hulp aan anderen
en je begint weer met je kind
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Je leest een boek
Je zoekt op het internet
en pakt het anders aan,
maar ’t wil met’ t kind niet gaan.
Het doet je wat, als het niet lukt,
en er moet nog zo veel.
Het doet je ergens pijn,
want dit kind is aan jouw zorg toevertrouwd.
Het moet gelukkig zijn.
Zo gaat God ook
steeds met ons om
en blijf hij naast ons staan.
Keert zich niet af,
keert zich niet om,
maar blijft met ons begaan.

Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van….
Na de kerstvakantie zijn er 4 nieuwe kinderen bij ons op school gestart.
In groep 2a kwam Vlinder erbij. Ze gaat verhuizen naar Nunspeet en woont tijdelijk in Harderwijk.
In groep 1d kwamen Maura en Nora erbij. Ook Casper verhuisde naar Nunspeet en mag zijn plek vinden in groep 1d.
We heten alle kinderen n hun ouders van harte welkom en hopen dat jullie een fijne tijd hebben bij ons op de Bron.

ANWB streetwise 25 maart
Terwijl veel activiteiten vervallen vanwege de lock-down en de onzekerheid er nog steeds is, gaat de
verkeerscommissie (ouders) en school toch aan de slag met de ANWB Streetwise dag zoals die (om de 2 jaar) op
school georganiseerd wordt. Als de kinderen weer op school zijn (en dan geen 3e lock-down) is, is dit een belangrijke
educatieve dag voor alle kinderen van de school. Van kleuter tot groep 8 zullen er activiteiten zijn rondom
verkeersveiligheid.

Bent u nu al nieuwsgierig wat uw kind gaat doen? Kijk dan hier: https://youtu.be/GZMC-xQ8LOg
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Open dag vervalt, aanmelden (nieuwe) leerlingen
Vanwege corona kan de open dag / inschrijfavond op 25 januari helaas niet doorgaan. Heeft u thuis nog een jonger
zusjes of broertje dat in de loop van het volgende schooljaar 4 jaar wordt? Dan is het prettig als we de aanmelding
tegemoet mogen zien. Dat is belangrijk voor de formatie 2021/2022 (aantal groepen en verdeling van de
leerkrachten.) Wilt u meer informatie of de inschrijving regelen? U kunt dan naar Lian mailen:
lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl

Thuis leren, afstandsleren en internetlinks/informatie vanuit Parro
Vanwege het afstandsleren wordt er dagelijks (en soms via verschillende kanalen) informatie doorgegeven aan
ouders/verzorgers. Parro (de communicatie app) wordt daarbij veel gebruikt en staat vooral bij ouders op de
smartphone. Een ouder liet weten dat dat soms lastig kan zijn als het gaat om externe links en dat het bijvoorbeeld
dan nodig is om een link te knippen en plakken om bijv. op een chromebook of computer te openen. Vanzelfsprekend
is dit alles schakelen en kan de werkwijze per groep (en de ervaringen per gezin) verschillen. Wat we in elk geval
kunnen meegeven is, dat Parro ook op een gewone computer geopend kan worden en dus op een groter scherm. In
sommige gevallen zou dat mogelijk handiger kunnen zijn. U gaat daarvoor naar Inloggen | Parro
(https://talk.parro.com) en klikt op “ik een ouder.” Dan is wel noodzaak dat u uw gebruikersnaam/wachtwoord nog
weet. Het is maar dat u dit weet, mogelijk kan het helpen!

Laatste updates Corona
Gisteren ontving u de laatste update m.b.t. de verlening van de Lock-down na 25 jan. Het is goed om aan te geven dat
de brieven en informatie weer gebundeld wordt op de schoolwebsite en wel op de onderstaande pagina.
School gesloten en afstandsleren (verlenging Lock-Down) | CNS (debron-nunspeet.nl)
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Tot slot geven we aan de Bron vorige week gebeld werd door RTV-Nunspeet met de vraag of we iets konden vertellen
over de lock-down, de gevolgen daarvan, het thuisonderwijs en de noodopvang. Ook om aan te geven dat we de
inzet van ouders, kinderen en leerkrachten waarderen en zien, hebben we natuurlijk gehoor aangegeven aan dit
verzoek en dit ook benoemd. We willen hier – zolang als nodig – samen voor gaan en dat kunnen we niet vaak genoeg
zeggen! Het is ook goed om dat signaal door te geven aan de maatschappij en de mensen om ons heen.
Mocht u het interview willen zien: dan kan via deze link: https://rtvnunspeet.nl/lokaal-nieuws/noodopvang-en-aanvraag-op-basisscholen-neemt-toe/

Onderzoek schooltijden – een update.
Maandag 11 januari jl. vond het eerste overleg plaats van de werkgroep. We bespraken de uitkomst van de
raadpleging onder de ouders en leerkrachten hebben de eerste voorzichtige conclusies getrokken. Als werkgroep gaan
we nu eerst na wat dit alles betekent. We kunnen vast benoemen dat het opvallend was hoe serieus en volledig de
raadpleging zowel door leerkrachten (respons 90 %) en ouders (respons 76 %) is ingevuld. We beschikken daarom
over veel informatie waarbij de voor en nadelen zoals bedacht en verwacht helder in beeld zijn gebracht. We gaan
hier de komende maand(en) mee aan de slag. De volgende bijeenkomst van de stuurgroep is begin febr.
Vanzelfsprekend worden er verschillende zaken besproken en is ook het teamgesprek daarbij heel belangrijk.

Bereikbaarheid directeur
Tijdens de Lock-down werk ik zoveel als mogelijk vanuit huis. 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.

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

Bronnieuws 9 jaargang 28

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

