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  AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

26 april t/m 7 mei 

 

Let op:  12 mei 

Studiedag team : lln. vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      23-04-2021            

                  Liefde is genoeg                                                                                                       

 

In deze bijzondere tijden horen we steeds de nodige ‘getallen’, zien we ‘grafieken en 
berekeningen.’ Alles om aan te tonen of te doorgronden dat bepaalde keuzes gemaakt 

kunnen worden of juist niet.  Waarna er altijd weer verwarring is.  Versoepelingen zijn 

door velen gewenst om ‘lucht’ te krijgen. Waar de een vindt dat we nog even moeten 
volhouden, vindt dat ander dat het nu het ‘klaar’ moet zijn.  De frustratie en (on)begrip 

komt op ons mensen af via de media en soms via een gesprek. We maken er deel van uit 

of zien het met lede ogen of gelaten aan. Soms snappen we gemaakte keuzes niet. 

 

Vaak vraag ik me af hoe kinderen naar “ons volwassen en dit alles kijken” en dan denk ik: 
“Lukt met ons als ouders en school om een (veilige) situatie te creëren waarin ze blijvend 

kunnen leren en groeien?” Gelukkig zien we veel kinderen rennen en spelen op het plein. 

 

Zeker vandaag rondom de Koningspelen zien we vrolijke gezichten, hebben we leuke 

gesprekken, maar weten we ook dat niet elke leerling het gemakkelijk heeft en er soms 

(grote) zorgen zijn.  Zowel thuis als rondom het leren. Soms zelfs erg ongrijpbaar..  

Wat mij in elk geval duidelijk is, is dat ‘onze kinderen’ blijvend onze liefde en aandacht 

nodig hebben. Dat is ‘gratis, een cadeau’ en het geven is een keuze. Liefde is ook genoeg 
volgens het onderstaande gedicht van Chris Lindhout, een (oud) basisschool directeur. Ik 

geef het u heel graag mee.  Het komt uit de dichtbundel “Goud in handen.”  

Liefde is genoeg  

Al had ik het mooiste schoolgebouw  

en de allerbeste lesboeken,  

maar had de Liefde niet,  

ik zou arm onderwijs geven  

en geen kind iets leren.  

 

Al had ik alle competenties  

en was excellent leraar,  

maar had de Liefde niet,  

mijn woorden waren inhoudsloos  

en mijn onderwijs zonder waarde.  

 

Al las ik alles over kinderen  

en leerde mijn leven lang,  

maar had de liefde niet,  

ik was als een vader zonder gevoel,  

als een moeder zonder hart.  

 

Al had ik niets,  

alleen maar de Liefde,  

het zou genoeg zijn  

om een kind gelukkig te maken. 
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                      Nieuwe leerlingen / welkom aan.. 

 

We mochten weer kleuters welkom heten in zowel groep 1 als 1d. 

Gwen kwam er in groep 1d bij en ze is de ene laatste die er is deze groep bij komt. Na de meivakantie zal Jason nog 

komen. Hij is van de week al kennis komen maken. Maud en Quinn zijn de laatste die groep 1c komen versterken.   

We wensen jullie veel plezier en een geode tijd toe bij ons op De Bron. 

Met deze laatste ingestroomde kinderen erbij zitten de beide groepen 1c en 1d vol. Nood situaties en verhuizingen 

uitgezonderd. De kinderen die in juni gaan komen, zullen hun plekje gaan krijgen in groep 1b. Er wordt al op jullie 

gerekend, jullie stoeltjes staan al klaar.  

Afgelopen week kwam de vraag of wij twee kinderen een plekje wilde geven bij ons op school. Door omstandigheden 

kunnen zij niet naar hun eigen school en wonen zij nu in Nunspeet. Sinds afgelopen maandag zijn Davey en Myrea bij 

ons op de onderbouw gekomen. Davey in groep 2a en Myrea in groep 4b. Welkom, we zijn blij dat jullie bij ons op 

school zijn gekomen. 

 

 

                          Meivakantie  

Vanaf maandag 26 april begint de meivakantie. Die vakantie duurt twee weken. We zien de kinderen graag allemaal 

weer op maandag 10 mei op school verschijnen. Geniet er van!  

 

 

                       Vandalisme  

 

Helaas heeft de school (vooral locatie Koningin Juliana straat, maar ook op de dependance) de laatste periode te 

maken met veel gevallen van vandalisme. Er zijn 6 ramen vernield (ingeschoten met kogeltjes), het fietsenhok en de 

daken van de schuren hebben schade. Doorgaans veroorzaakt door kinderen die spelen op plein, na schooltijd, ’s 
avonds en in het weekend. We gaan hierover in overleg met gemeente en politie (extra surveillance) en vragen u alert 

te zijn als u in de buurt van de school woont, iets waarneemt of via uw kinderen hoort dat zij andere kinderen zien die 

vandalisme plegen. Uiteindelijk is het heel vervelend, kost het de maatschappij veel geld en is onze conciërge er heel 

erg druk mee.  

 

                        Eindtoets groep 8 

 

In de afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 de CITO-eindtoets gemaakt.  Ze hebben daarvoor – naast een 

goede voorbereiding samen met de leerkrachten - hun best gedaan. Dat is het belangrijkste. Het was bovendien fijn 

dat alle kinderen ondanks alles rondom corona aanwezig konden zijn. Niet elke groep 8 in ons land (en binnen CNS) 

had dat ‘geluk.’ Wij zijn en blijven trots op elke leerling! 

 

   

                       Studiedag; 12 mei  

 

Graag wijs ik nog even op de studiedag (jaarkalender voor ouders) van 12 mei. De kinderen zijn dan vrij. 
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                     Koningsspelen 

 

Op beide locaties hebben we door middel van verschillende activiteiten Koningsdag gevierd. We kijken terug op een 

mooie, sportieve en vrolijke dag! U ontving vast al wat foto’s via Parro. Hieronder nog enkele foto’s. 

 

 

 

 

 

  

  Spelletjes op de onderbouw! 

                                                                                                                     Lekker samen ontbijten (groep 3a) 

 

 

 

 

 

  Gezellig ontbijten (6a)  

 

 

 

 

 

                                                                 Foto’s links en (rechts) boven: groepen 2 

  

 

                                                                                                                          Foto boven: spelletjes groep 5 op de dependance 
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                      Laatste informatie onderzoek nieuwe schooltijden 

 

In de MR is het plan van aanpak en het voorstel besproken. Op enkele voorstellen na heeft de PMR een positief advies 

gegeven. Dit betekent dat er nog teamoverleg is, maar dat volgens verwachting het vrij zeker is dat we het continu-

rooster (zoals naar voren kwam in de peiling) formeel gaan verlengen met vrijwel gelijke schooltijden zoals nu bij het 

‘corona rooster.’  We hopen u halverwege mei definitief te kunnen informeren.  

 

 

                         

                      Bedankt!  

 

Graag bedanken wij alle ouders en grootouders  

die wel eens een klus(je) voor ons doen!   

Van het draaien van een was tot opknappen  

van ons poppenhuis.  

Van het zagen van plankjes tot het maken van  

wiegbekleding.   

Wat fijn dat wij een beroep kunnen doen op u!  

 

We bedanken ook de  vaders  

die houtjes/timmertafel hout brengen/geven.. 

Groetjes, kleuters van groep 1/2a  

 

Informatie vanuit organisaties / goede doelen 

 

Vanwege algemeen of kindbelang besteden we af en toe aandacht aan informatie vanuit organisaties. Zie hieronder. 

 

Doneer je kleding aan het goede doel 

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever gebruikte  

kleding in voor kwetsbare mensen die leven in armoede.  

Door jouw kleding te doneren kunnen kinderen in landen als  

Oekraïne en Moldavië naar school of naar een dagopvangcentrum.  

Ze krijgen daar een voedzame maaltijd. Tweedehands  

geeft anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de website:  

www.komoverenhelp.nl/kleding   

Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het  

volgende inzamelpunt brengen: Oosteinderweg 110A,  

8072 PD Nunspeet. Hartelijk bedankt! 

 

 

about:blank


 

 

Bronnieuws 13  jaargang 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                   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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