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24 en 25 maart -  

Streetwise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      08-03-2021            

                  Goud in handen 

 

Misschien houdt u – net als ik – wel van sporten en/of kijken naar sport. Zeker als het 

gaat om schaatsen zijn veel Nederlanders geïnteresseerd.  Het is nog maar enkele 

weekenden geleden dat ‘half Nederland’ zelf op de schaats stond en dat de 
wereldkampioenschappen ‘afstanden’ plaatsvonden in Thialf. Er waren weer de nodige 

Nederlandse schaats(st)ers die een gouden medaille hebben behaald.  We zagen de 

huldigingen, de blijde gezichten, tranen, gebalde vuisten en soms een vreugdesprong 

…, want: ze hebben goud in handen!    

 

Het gaat om een unieke prestatie die slechts voor enkelen op deze wereld lijkt 

weggelegd. Toch durf ik te beweren dat we als leerkrachten en ouders dagelijks  

‘Goud in handen hebben.’  
 

Aan ons de taak om ‘dit goud’ dat aan ons is toevertrouwd  ‘te laten schitteren.’  
Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt enige inspanning en soms (veel) geduld.  

Het bijzondere is dat we dit goud ons gegeven is als kostbaar geschenk.  

 

Over dit kostbare goud en de verwondering daarover gaat het onderstaande gedicht 

van Chris Lindhout (uit de bundel:  Goud in handen) 

 

Goud in handen 

Ik kijk naar ’t kleine in mijn hand, verbaasd om zoveel schoonheid 

Gegraven uit de rotsen en zand, stenen, zo groot in kleinheid. 

Ik koester en bescherm de schat, ’t is onderdeel van mijn leven 

En elke keer besef ik dat het me zomaar is gegeven. 

 

Ze zijn aan mijn zorg toevertrouwd, kostbaarder dan edelstenen. 

Weerkaatsen Gods Licht en blinken als goud en ik, ik mag ze lenen. 

 

Ik weet, ze zijn nog ongeslepen maar al een sieraad  in Uw hand 

En door hun zuiverheid gegrepen, vind ik ze stuk voor stuk briljant 

Kinderen, ze zijn verbonden met U door gouden banden, 

vanuit de hemel ons gezonden.  

                                              

God geeft ons goud in handen.   

 

Zo gaan we de komende periode weer verder,  

nog steeds in hele onzekere tijden, maar met  

de zorg en verwondering  voor het ‘goud’ in  
onze handen!  
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                      Nieuwe leerlingen / welkom aan.. en afscheid van…. 
 

De afgelopen weken zijn er weer nieuwe kinderen bij ns op school gekomen. Emma en Nienke verhuisde met hun 

ouders naar Nunspeet. Nienke vond haar plekje in groep 3a en Emma in groep 7b.  

Groep 1c mocht maar liefst drie nieuwe dames verwelkomen: Isabella, Suzy en Pip e in groep 1d kwam Floris erbij. 

Hartelijke welkom aan alle kinderen en hun ouders. Wij hopen dat jullie een fijne en goede tijd bij ons op de Bron 

mogen hebben. 

 

 

 

                         Corona, verkoudheid, virussen en afstandsleren..  

 

We hebben zo gezamenlijk – ouders en school – in de dagelijkse praktijk nog steeds te maken met de gevolgen van de 

maatregelen van Corona. Het is en blijft soms dubbel al een leerling met verkoudheid thuis moet blijven en achteraf 

de test negatief is, of de leerling pas na de max. van 7 dagen (bij niet testen) naar school mag.  

 

De afwezigheid van (veel) kinderen op school is niet ideaal en thuis zal dit – als het gaat om werk van ouder(s) –  niet 

altijd handig zijn. Toch blijft geduld, overleg en vasthouden aan deze afspraken belangrijk. Op een van de scholen van 

CNS was er deze week daadwerkelijk een Covid-besmetting en zit nu een hele groep en leerkracht thuis.  Dat willen 

we graag voorkomen.  

 

Los van corona en alles daar om heen, gaat er nu ook een ander besmettelijk virus rond, waar we alert op moeten zijn. 

U bent hier gisteravond per brief over geïnformeerd. Het maakt het allemaal niet gemakkelijker, dat voelen en 

begrijpen we allemaal.  Sterkte bij alle beslommeringen en drukte die dat mogelijk met zich meebrengt, want het 

brengt – alsnog - thuiswerk met zich mee, dat belangrijk is, maar ook weer extra inspanning kost.  

 

 

 

                          Halen en brengen op de onderbouw – herhaling  

 

Aanvullend op het bovenstaande en in verband met het grote aantal kleine kinderen op de onderbouw zullen we nog 

wel even moeten werken volgens het systeem van gespreid halen en brengen.  Het is – en dat moet gezegd worden – 

heel mooi om zoveel kinderen persoonlijk te mogen begroeten als ze op school komen.  We blijven natuurlijk uw 

alertheid vragen om de 1 ½ meter- in acht te nemen en de juiste route te rijden/ lopen.  

 

 

                        ANWB-Streetwise woe. 24 en do. 25 maart 

We communiceerden hier al eerder over. ANWB streetwise gaat door.  

Hier en daar moeten we een aanpassing doen om het mogelijk te maken,  

maar daar wordt aan gewerkt. Dit laatste betekent o.a. dat er voor  

enkele groepen de ANWB streetwise activiteit plaats vindt op  
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woensdag 24 maart. Mochten er bijzonderheden zijn dat zal de  leerkracht dat communiceren via Parro. We bereiden 

ons in elk  geval voor op een mooie en leerzame dagen waarbij de kinderen het nodige gaan leren over 

verkeersveiligheid.  In samenwerking  met de betrokken (verkeers)ouders van de Bron gaat dit allemaal lukken. 

 

 

                         Kangoeroewedstrijd.  

 

Ook de wiskunde kangoeroewedstrijd gaat door. Per locatie  

(onderbouw en bovenbouw) wordt dit georganiseerd van  

18 t/m 26 maart. De afname wordt immers verspreid over  

meerdere dagen, dit heeft uiteraard weer te maken met  

corona maatregelen.   

Juf Lian en meester Martijn begeleiden de leerlingen die  

deelnemen aan de rekenwedstrijd. De ouders/verzorgers van  

de kinderen die deelnemen, ontvangen nog informatie.  

 

Maar.. wil je vast oefenen? Dan kan dat hier:   

Oefenen :: W4Kangoeroe en speel kangoeroe (w4kangoeroe.nl) 

WizFun voor groep 3 en 4 

WizKid voor groep 5 en 6 

WizSmart voor groep 7 en 8  

 

Er zullen dus meerdere afname momenten zijn omdat het niet altijd lukt om de kinderen uit verschillende groepen  

tegelijk te laten deelnemen. Dit heeft uiteraard te maken   met het feit dat groepen niet vermengd mogen worden,  

maar dit gaat goed komen!  

 

 

                                               70 extra Chromebooks  

 

Vanwege het thuisonderwijs (als bijv. een klas in quarantaine moet) en alles rondom Corona heeft de school gebruik 

kunnen maken van een subsidie regeling (vanuit het ministerie van onderwijs) waardoor we wat extra chromebooks 

hebben kunnen aanschaffen. Zowel op de onderbouw (20) als bovenbouw (50) zijn er nu extra chromebooks. We zijn 

daar blij mee en de kinderen natuurlijk ook! De chromebooks hebben een meerwaarde als het bijvoorbeeld gaat om 

het verwerken van lesstof.  

                     

                  Citotoetsen en doorgeven  van de resultaten.  

                           

Zoals eerder gecommuniceerd nemen we op school in de komende periode Cito-toetsen af. Een hele uitdaging; zeker 

met de afwezigheid van veel kinderen. Doel van de toetsing is om na te gaan waar de kinderen op dit moment staan.  

We weten daarbij dat dit niet alles zegt en slechts een moment opname is na een periode van afstandsonderwijs.  

Het is goed om nog eens te benoemen dat we de resultaten van de cito toetsen (waarvan het gelukt is om ze voor 31  

about:blank
about:blank


 

 

Bronnieuws 11  jaargang 28 

 

 

 

maart af te nemen – uitzonderingen daargelaten) met u zullen delen. De resultaten zullen donderdag 1 april meegaan  

in een dichte envelop. Er is geen oudergesprek gekoppeld aan het verstrekken van de uitslagen. Vanzelfsprekend weet 

u dat er altijd contact mogelijk is met de leerkracht als er (nog) vragen zijn.  

 

 

 

                          Afsluiting en omleiding Rotonde Zeeweg  

 

De gemeente heeft ons het onderstaande laten weten en gevraagd u hierover te informeren.  

Van woensdag 17 maart tot en met woensdag 31 maart 2021 voert Liander werkzaamheden uit aan een gasleiding 

naast de Elburgerweg ter hoogte van de rotonde aan de Zeeweg.  Om de werkzaamheden veilig en verantwoord uit te 

voeren, is het noodzakelijk dat de toegang tot de Zeeweg vanaf de rotonde wordt afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer. Het verkeer richting het centrum wordt omgeleid met behulp van een omleidingsroute. 

Voor fietsers en voetgangers wordt een deel van de rotonde afgesloten. Voor hen is de Zeeweg wel toegankelijk vanaf 

de rotonde. Zij worden omgeleid en fietsen/wandelen in tegengestelde richting over de rotonde.  

Aangezien veel kinderen en ouders gebruik maken van deze rotonde m.n. richting de bovenbouwlocatie van De Bron 

wordt u hierover geïnformeerd.  

Voor fietsers en voetgangers blijft de rotonde dus toegankelijk,  

maar is het in deze periode even extra opletten aangezien het  

fietspad op de rotonde tijdelijk tweerichtingsverkeer is.  

Ouders die hun kinderen wegbrengen met de auto moeten  

een stukje omrijden.  

Er is een kaartje bijgevoegd, waarop in rood is weergegeven  

welk deel van de weg is afgesloten.  

 

 

                   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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