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De agenda en wat wel of  

niet mogelijk is, is erg  

afhankelijk van de corona 

maatregelingen en alles  

wat daarom heen hangt.  

 

Veel activiteiten zijn  

vervallen. Er zal steeds 

vanuit school en/of de  

leerkracht gecommuni- 

ceerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      22-01-2021            

                  We zijn (weer) gestart – heropening van de school..  

 

Het houdt ons allen in meer of minder mate bezig; die heropening van de school en 

daarmee het fysieke lesgeven. Wat komen er dan veel vragen op ons af: 

Gaat en kan dat allemaal wel veilig genoeg?  

Wat kunnen we kinderen aandoen?  

Kan ik wel vertrouwen op de maatregelen?  

Zijn er garanties te geven?   

Hoe lang gaat het goed?  

Wil ik wel dat mijn kind getest wordt, als een klasgenoot positief wordt bevonden?   

Hoe moet het dan met het thuisonderwijs als een groep naar huis moet? 

Hoe krijg ik het thuis rond met het eigen werk..  

 

Tientallen vragen, verschillende zorgen en verschillende gezinsomstandigheden en dan 

ook nog eens wisselende berichten, steeds veranderende protocollen.  Denken we 

eerst en doen we dan.. of doen we voordat we nadenken? En wat is dan het beste in 

kindbelang? Is het nog wel mogelijk om de juiste keuzes te maken? Je wordt toch ook 

helemaal dol van alle communicatie…? 

 

U voelt hem aankomen; het is een worsteling; voor velen en niet in de laatste plaats 

voor de school; die zo graag het onderwijs wil verzorgen, maar ook de grenzen van wat 

mogelijk is, ziet en voelt. Blijft iedereen overeind? Is er nog genoeg personeel inzetbaar 

bij uitval van collega’s? Zal er voldoende ‘rust’ en acceptatie zijn?  
 

Wat mag er kan er verwacht worden van ouders, leerkrachten en leidinggevenden?  

Het antwoord daarop is in ieder geval liefde voor en betrokkenheid op de kinderen; op 

uw kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.  Dan zijn het ‘onze’ kinderen; dan 
staat welbevinden en persoonlijke aandacht voor ieder kind nu extra op nummer 1 en 

tegelijkertijd ligt de focus op het geven van onderwijs aan de kinderen.   En zo zijn we 

weer gestart met fysiek onderwijs; zo goed als we kunnen met al die afspraken en 

protocollen.  

 

Intussen bereiden we ons zo goed als mogelijk voor op verschillende scenario’s en 
ontwikkelingen.  Daarbij is respect voor meningen en keuzes van school en ouders heel 

belangrijk. Niet veroordelend; maar invoelend..  

 

We wensen elkaar daarom ook nu het allerbeste, wijsheid, geduld, Gods zegen maar 

vooral liefde en zorg voor “onze” kinderen toe.  Die kinderen zijn immers wat ons bindt 
als school en ouders; in welke lastige en zorgelijke tijden we ons ook bevinden.  
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                      Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van…. 

De school is met vertraging van één dag dan toch echt weer open gegaan. Dit betekende dat er meteen een aantal 

nieuwe kleuters binnen kwamen. 

Casper, Vlinder, Maura en Nora konden eindelijk hun juffen in het echt zien en kennismaken met hun klasgenoten. 

Ook mochten Brent (1c), Emma (1d) en Maud (1d) naar school komen. Ook zij zijn in de tussentijd 4 jaar geworden. 

Leuk jullie te zien en te ontmoeten. 

Welkom aan alle nieuwe kinderen en aan alle nieuwe ouders. We hopen dat jullie een goede en fijne tijd hebben bij 

ons op de Bron. 

NB: 

Denkt u nog aan het opgeven van uw kind wanneer het, het komende schooljaar 4 jaar wordt. Neem gerust contact 

op voor een afspraak of een inschrijfformulier: lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl  

 

 

                          Halen en brengen op de onderbouw 

 

Het is en blijft lastig om afstand van elkaar te houden, zeker wanneer je je kinderen komt halen en brengen op de 

onderbouw. Toch willen we een dringend beroep op u doen, om de 1 ½ meter – blijvend - in acht te nemen en de 

juiste route, zoals aangegeven in de eerder gestuurde brief, te rijden/ lopen.  

We zien in de week dat we nu open zijn, auto’s tegen de route inrijden, maar ook fietsers en wandelaars die te dicht 
bij school en elkaar staan.  Van verschillende ouders krijgen wij het verzoek dit nogmaals onder uw aandacht te 

brengen.  Daarbij benoemen we – dat (hoe gezellig) ook soms ouders samen komen; dat zorgt ook voor (onnodig) 

extra drukte.  Laten we samen alert blijven.  

 

     

                        Corona en de heropening; besmettingen en onzekerheden daarbij.  

                         

Hierover is reeds het nodige gecommuniceerd. Het meest spannende / onvoorspelbare blijft de situatie waarbij er een 

besmetting zou worden geconstateerd bij een leerling of medewerker en vervolgens de groep naar huis moet. Want 

wanneer komt die melding? Overdag, ’s avonds, in het weekend? Daarbij weten en begrijpen we dat de meningen 

verdeeld zijn over het testen van kinderen. Daardoor zijn er - mocht zich een besmetting voordoen - ook verschillen in 

afwezigheid van de kinderen op het moment dat het protocol gevolgd wordt en kinderen 5 dagen quarantaine  

(+ negatieve test) of na 10 dagen (geen test) op school (mogen) komen. Dat maakt het lesgeven: ‘fysiek en online’ 
zeer complex.  We proberen ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op verschillende scenario’s en ontwikkelingen, 

maar het zal voor de kinderen, organisatie op school en thuis niet gemakkelijk zijn. Het maximale dat we kunnen doen 

is dus vooruit denken en helder hebben wat de (communicatie)stappen en uitgangspunten zijn voor (online) 

onderwijs mocht er een besmetting  plaatsvinden.  Dit werken we nu verder uit en daarbij zal ook overleg zijn met de 

GGD en de MR.   

 

 

mailto:lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl
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                         Projectweek maart vervalt en ‘opgeven’ voor Kangoeroewedstrijd.  

                          

We staan steeds voor keuzes nu de lessen weer fysiek plaatsvinden en we kijken naar de activiteiten op het 

jaarrooster. Besloten werd dat ANWB Streetwise op 25 maart  (verkeerveiligheid) door gaat.  De keuze is gemaakt om 

de projectweek van maart (werken rondom een thema zoals bijv. ‘afval of vervoer’) vervalt. Dit is qua voorbereiding 

en qua activiteiten i.r.t. tot wat er allemaal gebeuren moet, niet meer te combineren.  De Kangoeroe reken wedstrijd 

gaat wel door. U ontving hier eerder een mail over. Hieronder een herhaling van dat bericht als het gaat om het 

opgeven. 

 

Let op! Er zijn kosten (voor ouders) aan de wedstrijd verbonden (i.v.m. prijzen/herinneringen e.d.)  

Deze zijn: € 3,- (individueel) en € 5,- (duo)  

 

Opgeven (informatie voor ouders)  

Zit uw kind groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 en wil hij/zij de uitdaging aangaan en meedoen? Opgeven kan weer bij meester 

Martijn van der Weerd en heel graag voor 15 febr. 2021. U stuurt daarvoor een mailtje naar: 

martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl met in te titel: Opgave WiskundeWedstrijd In het bericht schrijft u dan de naam 

en groep van uw kind(eren).  Vanwege de onzekerheid vanwege corona, en de huidige lock-down “regelen we het 
inschrijf” geld (in een envelopje), dan wel op een later moment. Dit alles wordt in de bevestigingsmail van de opgave 
uitgelegd. De school zorgt dan voor de aanmelding en de verdere organisatie. We regelen dat de deelnemende  

kinderen in een aparte ruimte onder toezicht van een leerkracht (die niet mag helpen) ongestoord kunnen deelnemen 

aan de wedstrijd. Mocht er onverhoopt (!) rond 18 maart weer een lock-down zijn, dan wachten we de aanwijzingen 

en oplossingen van uit de organisatie weer af! 

 

                     

                     Onderzoek schooltijden – een update. 

.  

In de bijlage bij dit bronnieuws treft u een brief namens de stuurgroep, waarbij we o.a. de uitslag van de 

raadplegingen met u delen en meedelen wat nu de verdere stappen zijn.  

 

                          Informatie over een thuisactiviteit  

                          via  HetVenster (welzijnswerk).  

                          De kinderen kunnen een gratis pakket  

                          aanvragen voor in de voorjaarsvakantie. 
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                   Bereikbaarheid directeur 

 

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.  

 

 

 

 
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) 
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