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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2 juni 2021  

                    Bijzondere tijden & wat mensen kunnen..  

 

     Ineens …. overkwam het de school dan toch; enkele groepen in thuisquarantaine. 

     Toch plotseling. Niet gemakkelijk en zeker niet voor de gezinnen. Soms waren er  

     grote zorgen. Het was voor ons allemaal in meer of mindere mate even flink  

     schakelen. Ondanks alles hebben we het gered en zien we de meeste kinderen 

     weer op school. Natuurlijk hopen we dat het hier bij blijft. Garanties zijn er niet en de  

     besmettingen in Nunspeet liggen boven het landelijk gemiddelde.  

 

     Ondertussen gaan we door en werken we in de laatste periode van het schooljaar. 

     Voor groep 8 zoals u begrijpt zeker bijzonder en dubbel. Ze werken letterlijk toe  

     naar het afscheid van de basisschool.   

     Voor alle andere kinderen is natuurlijk niet minder intensief.  In deze weken worden 

     de zogenaamde citotoetsen weer afgenomen om na te gaan wat de onderwijskundige 

     resultaten zijn en ook gaan we na hoe het qua welbevinden met de kinderen gaat. 

      

     Achter de schermen wordt er zoals u weet druk nagedacht en gepuzzeld over de  

     formatie 2021/2022. Daarover vindt vanavond nog een gesprek plaats met de (P)MR. 

     In dat alles zien we dat ouders en leerkrachten vanuit liefde voor kinderen zorg en  

     onderwijs geven.  We wensen elkaar een fijne periode toe en sluiten af met een  

     gedicht van Chris Lindhout met de titel: “Wat mensen kunnen.”  Gods schepping, de  

     natuur ‘leeft’ door en Zijn liefde voor ons stopt niet.  

  

     Wat mensen kunnen 

 

      Het is niet mogelijk de zon te verbieden te schijnen,       

      noch de maan om op te gaan. 

 

      Het is niet mogelijk de seizoenen te wisselen,  

      noch de aarde stil te laten staan. 

 

      Noch de vogels het zwijgen op te leggen of de wolken stil te zetten, 

      de regen bevelen niet te vallen. 

  

      De zee zijn eb en vloed te ontnemen, de sterren te doven. 

 

      Dat kunnen wij niet als mensen, geen van allen. 

 

      Net zo min is het onmogelijk,  

      de liefde te stoppen, 

 

      de liefde van mens tot mens 

      en van U voor ons.   
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                       Heugelijk nieuws!  

 

Zowel Juf Thessa (bovenbouw) al juf Karina (onderbouw) vertelden onlangs het heugelijke nieuws dat zij in 

verwachting zijn. We feliciteren hen van harte en wensen hen het allerbeste toe. We hopen en bidden dat de 

zwangerschap voorspoedig zal verlopen.  Vanwege het aanstaande zwangerschapsverlof zoeken we als school 

uiteraard naar goede oplossingen voor na de zomervakantie. Uiteraard informeren wij u hierover in de zogenaamde 

ouder formatie brief van begin juli.  

 

 

                      Leesrooster CNS Themaweek  

 

Vorige week vrijdag ontving u het digitale thema boekje van de themaweek. Daarin werd gesproken over een 

leesrooster. Dat woord was wat ongelukkig gekozen, want er staat geen rooster in los van de drie Bijbelverhalen die  

deze week op school aan de orde komen. Daarom leest u hieronder welke verhalen dit zijn en waar ze staan:  

Marcus 10: 17-31: Rijke jongeling komt met een vraag bij Jezus  

Lucas 11: Leerlingen vragen aan Jezus leer ons bidden  

Handelingen 8: 31:  verhaal van Filippus en de Ethiopiër  

 

Met het leesrooster wordt niet specifiek een Bijbeltekst bedoelt, maar de stukjes die er per dag bij het thema zijn 

geschreven. Deze keer staat er, naast een begeleidend stukje, voor elke dag een gebedspunt. Hier kunt u samen met 

uw kinderen voor bidden.  

 

                         Groepsfoto vrijdag 4 juni, privacy en kosten 

 

Het is natuurlijk leuk om aan het einde van het schooljaar een groepsfoto als  

herinnering te hebben. Daarom zal onze oud collega en hobby fotograaf (meester) 

 Albert van Frankenhuyzen a.s. vrijdag 4 juni langskomen om van elke groep een  

foto te maken. (Als het weer goed is buiten en anders binnen).  Los van het feit  

dat u hiermee rekening kunt houden (haar, kleding) is het goed om het volgende te weten: 

 

Privacy  

De meeste kinderen mogen (zie wij in de privacy voorkeuren) op de foto. Zeker bij een eigen groepsfoto gaat 

doorgaans elke ouder hiermee akkoord of ziet dit als uitzondering. Wilt u het aan de leerkracht doorgeven als u uw 

kind niet op de groepsfoto mag en dit dan ook bespreken met uw kind?  

 

De foto en de (on)kosten 

Albert van Frankenhuyzen zal voor elke leerling een foto van 13 x 18 cm bestellen. De kosten bedragen € 1,50. 
Dat bedrag is iets hoger dat de werkelijke kosten. Dit is vanwege het feit dat vanzelfsprekend niet elke ouder (en dat 

mag net als bij de schoolfotograaf) een groepsfoto afneemt. Het bedrag dat na de onkosten overblijft, besteden we  

aan een goed doel. Hierover zullen we uiteraard transparant communiceren. Als de foto’s binnen zijn kan deze dus 

worden gekocht bij de groepsleerkracht. Als het zover is, informeren wij u uiteraard.  
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                     Cito Eindtoets groep 8  

 

Maar liefst 49 kinderen van groep 8 bogen zich over de eindtoets. Dat was best spannend! De adviezen voor het 

voortgezet onderwijs waren gegeven, maar wat is nu eigenlijk het gevolg geweest per kind en gemiddeld als het gaat 

om de onderwijskundige opbrengsten? Heeft het alles een negatief effect gehad? Is dat wel meetbaar? Dat zijn lastige 

vragen. U hoorde vast op het nieuws dat het landelijke gemiddelde op de eindtoets lager was dan gewoonlijk. Voor de 

Bron geldt dat de meeste kinderen (gemiddeld) genomen de toets gemaakt hebben zoals verwacht. Als het gaat om 

de eindscore is het landelijke gemiddelde 434,5.  De Bron heeft rondom dit gemiddelde gescoord. De kinderen van 

groep 8 hadden een gemiddelde van 434,3. Net iets daaronder, waar dit niets zegt over individuele leerlingen.  De 

gemiddelde opbrengsten van groep 8 zeggen wel iets over de bereikte reken en taalvaardigheid op onze school na 

(doorgaans) 8 jaar onderwijs. Dit is weer uitgesplist in (werkwoord)spelling, woordenschat, begrijpend lezen, 

interpunctie, verhoudingen en tabellen,  meten en meetkunde enz. enz. Als school hebben we een zogenaamd 

schoolrapport ontvangen. Dat gaan we als school analyseren en bekijken. Op basis daarvan maken we 

onderwijskundige keuzes.                        

                           

 

                      Laatste informatie onderzoek nieuwe schooltijden – definitief  

 

In de (P)MR is het plan van aanpak en het voorstel besproken en daarna met het team. Zoals al aangeven zou de 

uitkomst volgens verwachting dicht bij het continurooster (zoals naar voren kwam in de peiling) liggen en wordt dit 

formeel verlengend met gelijke schooltijden zoals nu bij het ‘corona rooster.’   Dit is ook uitgekomen met een kleine 

wijziging die hieronder wordt uitgelegd. 

 

Besluit 1. Het continurooster zoals ingesteld vanwege corona wordt per 1 aug. en daarmee vanaf schooljaar 

2021/2022 formeel ingevoerd. Daarmee blijven alle kinderen over op school.   

Besluit 2. De huidige schooltijden - op enkele wijzigingen na - worden daarmee ook verlengd.  

 

Wat zijn die wijzigingen dan?  

Elke maandag- en vrijdagmorgen gaan de kleuters (groep ½) 15 minuten langer naar school. Daardoor zij op de 

zogenaamde ‘halve’ dagen; dus de maandag, woensdag en vrijdag steeds om 12.15 uur uit. (op woensdag was dat al 

zo). Elke vrijdagmorgen gaan de kinderen van groep 3 en 4, 15 minuten langer naar school. Daarmee zij ook op de 

halve dagen om 12.15 uur uit. De kinderen van groep 5 t/m 8 behouden de schooltijden. De schooltijden zijn hiermee 

dus als volgt: 

 

 Schooltijden 2021/2022  

 

 

 

 

 

 

 

Dag Groep tijd 

maandag 1 en 2 8.30 uur - 12.15 uur  

 3 t/m 8 8.30 uur - 14.30 uur 

dinsdag 1 t/m 8 8.30 uur - 14.30 uur 

woensdag 1 t/m 8 8.30 uur - 12.15 uur  

donderdag 1 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur 

vrijdag 1 t/m 4 8.30 uur – 12.15 uur  

Vrijdag 5 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur 
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Het voordeel hiervan is als volgt: 

 

1. Overzichtelijkheid voor ouders en kinderen  

Op halve dagen zijn alle kinderen om 12.15 uur uit. 

 

2. Meer onderwijs uren verdeeld over 8 jaar 

In groep 1/2 krijgen de kinderen 40 x 30 min. = 20 lesuren meer per jaar ten opzichte van het huidige rooster. 

In groep 3/4 krijgen de kinderen 40 x 15 min  = 10 lesuren meer per jaar ten opzichte van het huidige rooster. 

 

Meer onderwijsuren is natuurlijk altijd goed.  Als school is dit verder goed te organiseren en dit past binnen de ruimte 

om extra uren les te geven die er is. Sommige scholen in het land laten bijvoorbeeld de kleuters ook op maandag-

middag naar school gaan. Een school maakt gebruik van zogenaamde marge-uren om studiedag in te kunnen plannen.  

 

 

 

                     Schoolreisjes vervallen en het alternatief  

 

Op CNS niveau is gesproken over schoolreisjes. Enkele weken geleden is besloten dat ook deze keer vervallen. De 

redenen liggen zowel op het gebied van organisatie, veiligheid als kosten. Los van de vraag of parken (als die al open 

gaan) open blijven is de grootse zorg de cohortering van de groepen. Deze moeten immers afzonderlijk vervoerd 

worden, waar we weten dat o.a. het busvervoer een belangrijke deel van de kosten is. Het is er prijzig om per groep 

een aparte bus te regelen en met ouders vervoeren kan/mag niet.  We kijken nu eerst naar alternatieven op 

schoolniveau om een feestelijke dag op te zeggen binnen de kaders van wat kan. Natuurlijk gaat dat goed komen en 

zullen de kinderen een leuke dag beleven. Die feestelijk dag is niet per definitie op de dag waarop aanvankelijk het 

schoolreisje gepland stond. Tegen de tijd dat meer duidelijk is, wordt u uiteraard via het Bronnieuws en/of Parro 

geïnformeerd.  

 

 

                         Oversteekdiploma groep 3/4 

 

In mei was het oefenen en behalen van een oversteekdiploma voor de kinderen van groep 3/4. Heel belangrijk 

natuurlijk in het belang van de veiligheid. Hieronder ziet u enkele foto’s. We danken de ouders van de 

verkeerscommissie voor de organisatie/ondersteuning.   
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                          Namenlijst leerling bij een Covid19 besmetting – BCO (Bron en Contact Onderzoek) 

 

Als uw kind in thuisquarantaine was werd u mogelijk gebeld door de GGG die vanwege  het teruglopende aantal 

positieve besmettingen in onze regio kunnen we vanaf vorige week de scholen ondersteunt op het gebied van het 

informeren van nauwe contacten bij Bron en contact onderzoek. De namenlijsten met telefoonnummers worden door 

de school verstrekt met inachtneming van een juridisch kader en vanuit zogenaamde grondslag voor gerechtvaardigd 

belang geënt op (volks)veiligheid en met het oog op de AVG. Voor het uitvoeren van een goed BCO is het noodzakelijk 

dat GGD’en, nadat zij de melding krijgen dat een leerling positief getest is, bepaalde persoonsgegevens van scholen 

kunnen verkrijgen om ouders/verzorgers en/of leerlingen goed te informeren of zij in nauw contact zijn geweest met 

een positief getest persoon. Lijsten worden past verstrekt als een groep daadwerkelijk ‘thuis zit.  
 

’De GGD wil nu vanwege het feit dat er snel gehandeld moet worden andersom gaan werken. Men wil dus in 

afstemming met de schooldirectie kunnen ondersteunen en handelen en men wil daarom graag van te voren weten of 

men over de lijsten met namen en telefoonnummers kan beschikken, zodat er snel gehandeld kan worden. Hiervoor is 

echter zeker uw toestemming nodig omdat er op voorhand geen sprake is van gerechtvaardigd belang. Over deze 

werkwijze is gesproken/nagedacht met het RIVM en het Ministerie van Onderwijs en Cultuur waarna er een brief is 

opgesteld waarin u uitleg krijgt en u gevraagd wordt van te voren toestemming te geven zodat de school de gegevens 

van de kinderen kan delen. Op deze manier hoeft dit niet pas in gang te worden gezet als er een uitbraak is en kan er 

snel worden geschakeld. U vindt deze brief in de bijlage. Hierin leest u meer en leest u ook hoe u het kunt aangeven 

als u bezwaar heeft.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bronnieuws 14  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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