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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  18 juni 2021  

                    De laatste loodjes.. in een bijzondere tijd.. 

 

 

Het is al weer bijna zomervakantie.   

We zeggen dan wel eens: “sterkte met de laatste loodjes!”  
Dan realiseer je… ‘nog maar vier weken en dan zomervakantie, maar wat moet er nog 

veel gebeuren!’  
 

Dat is natuurlijk ook zo; juist in deze laatste periode komt er van alles op ons af en zijn 

leerkrachten, intern begeleiders, onderwijs assistenten, leerkracht ondersteuner en 

directeur zowel aan het voorbereiden (nieuw schooljaar) als aan het afronden (het 

lopende schooljaar).  

 

Allerlei activiteiten worden voorbereid, plannen worden uitgewerkt en er wordt gewerkt 

aan bijvoorbeeld de (eind)rapporten, het schooljaarplan, de formatie, een vervangend 

schoolfeest.  Tel daar de onzekerheden nog bovenop als het gaat wat er mogelijk wel of 

niet mogelijk is rondom het afscheids van groep 8, uitgaande van versoepelingen 

rondom Corona en de uitwerkingen daarvan in het basisschoolprotocol.  

 

In al die drukte is dan best even ‘passen en meten’ om alles te kunnen organiseren en 
rond te krijgen. In deze voorlaatste nieuwsbrief van het schooljaar gaat het soms ook al 

over de voorbereidingen op het nieuwe jaar.  

 

Het is dan juist door alle drukte heen goed om elkaar weer te herinneren voor wie en 

waarom we nu eigenlijk zo druk zijn. Natuurlijk voor de kinderen die aan ons allen zijn 

toevertrouwd.  

 

In alles wat wij als volwassen doen, als ouders en leerkrachten, in alles wat bespreken, 

bedenken en ondernemen, draait het uiteindelijk toch om hen.   

 

Het goede doen, de juiste keuzes maken valt dan niet altijd mee. Het vraagt soms om 

rust, wijsheid en ‘verstand van zaken.’ 
 

Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen en daarbij mogen we ook vertrouwen op 

onze Hemelse vader en ook de moeilijke dingen in Zijn handen leggen. Het is daarom 

ook goed om te benoemen dat we blij zijn met de gebedsgroep. Ouders die maandelijks 

vanuit huis bidden voor de school, de gezinnen en de kinderen.  

 

Zo gaan we verder, de laatste weken.  

In vertrouwen dat het ons allemaal weer lukken zal.  

Sterkte en succes met de laatste loodjes in een bijzonder tijd.  
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                          Welkom en afscheid  

 

We zijn aan de laatste schoolweken begonnen en dat betekent ook dat de allerlaatste kleuters van dit schooljaar 

binnen gekomen zijn. Liselot, Sven, Noa en vanaf komende maandag ook David hebben hun plek gekregen in groep 

1b. Het is soms even wennen, maar de nieuwsgierigheid wint het van de spanning en we zien ze al regelmatig spelen 

met alle anderen. We wensen jullie een hele goede tijd toe bij ons op de Bron. 

Net zo onverwacht als ze kwamen, namen we ook weer afscheid van Davey (groep 1/2a) en Myrea (groep 4b). We zijn 

blij dat we hen, in de voor hun onzekere en verdrietige periode, een plekje hebben kunnen bieden waar ze zich veilig 

mochten en konden voelen.  

Afmelden, ziekmelden, andere belangrijke mededelingen 

Graag uw aandacht voor het volgende: Regelmatig worden ziekmeldingen of afmeldingen gedaan via Parro. Dit is niet 

praktisch. Collega’s lezen deze berichten vaak niet meer, omdat ze dan al in de klas aan de slag zijn. Vandaar dat wij 
als school de regel hanteren: Bellen bij ziekte en afmeldingen.  

Zomerweer 

De afgelopen dagen konden we genieten van prachtig zonnig weer en bij dit mooie weer hoort dat we lekker luchtig 

gekleed en met blote voeten naar school komen. Dat is natuurlijk prima. Wel vragen wij uw aandacht voor het 

volgende: Kinderen verbranden snel, ze hebben een kwetsbare huid. Natuurlijk houden de leerkrachten in de gaten 

dat kinderen niet oververhit raken, zoeken we de schaduw op en bieden we volop water aan. Zou u, uw kind voordat 

het op school komt, willen insmeren met zonnebrand? Dit helpt de collega’s. 

Blote voeten betekent vaak het dragen van slippers. Helaas zien wij regelmatig dat deze slippers zorgen voor 

ongelukjes, zeker bij onze jonge kinderen. Rennen op slippers gaat niet goed, kinderen struikelen hierdoor. Ook 

gebeurt het nog weleens dat een kind met slippers aan van de trappers afglijd, slippers zijn erg glad. Helemaal lastig is 

het wanneer de slipper kapot gelopen wordt. Wij zouden het fijn vinden wanneer u hiermee rekening houdt. 

 

                       Formatie 2021/2022 

 

De formatie is bijna rond. Daarmee bedoelen we dat we voldoende leerkrachten hebben kunnen aantrekken om de 

collega’s die zwanger zijn te kunnen vervangen op het moment dat zij met zwangerschapsverlof gaan.  Ook is er een 

leerkracht aangetrokken om de groei van de school op te kunnen vangen. We gaan volgend jaar werken met een 15e 

groep. Op dit moment zijn er nog een paar kleine zaken die geregeld moeten worden rondom de verdeling van de 

leerkrachten, maar dat komt goed. Als dit alles rond is, wordt de bekende formatiebrief voor ouders opgesteld waarin 

alles aan u wordt uitgelegd. Deze brief gaat eerst even langs de (P)MR.  

 

 

                      De oudergesprekken vlak voor de zomervakantie.  

 

De leerkrachten gaan binnenkort weer aan de slag met de eindrapporten. Zoals u weet zijn er oudergesprekken 

gekoppeld aan het rapport. In het afgelopen jaar waren deze gesprekken vanwege corona telefonisch of digitaal, 

waarbij als er sprake was grotere zorg op school wel eens fysiek een gesprek plaatsvond.  Zoals het nu lijkt gaan we 

deze werkwijze voorzetten vanuit zorgvuldigheid en zorg. Natuurlijk missen we het fysieke contact. Het is bijzonder en  
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onwerkelijk dat veel ouders de juf of meester nog niet ‘fysiek’ hebben gesproken. We hopen dan ook dat het na de 
zomervakantie anders zal zijn. In elk geval zal er- als er behoefte of aanleiding is (zowel op aangeven van de leerkracht 

of uw als ouder/verzorgers) de mogelijkheid zijn om in gesprek te gaan over uw kind(en). Binnenkort zal de 

uitnodiging weer uitgaan via Parro. 

 

 

                     Praktisch  verkeerexamen groep 7 

 

15 juni vond het praktisch verkeersexamen plaats. Alle kinderen van groep 7 slaagden! Van harte gefeliciteerd.  

We willen ook de ouders die zich aanboden als vrijwilliger heel hartelijk bedanken. Mede dankzij uw steun kon het 

verkeersexamen plaatsvinden. Dank ook namens de gemeente Nunspeet.  

 

We besteden even aandacht aan een activiteit vanuit Welzijnswerk.  

 

 

 

                   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.  

about:blank
about:blank
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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) 

 


