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  AGENDA* 

19 juli t/m 27 aug.  

zomervakantie 

 

maandag 30 aug.  

1e schooldag  

 

vrijdag 3 september 

Bronnieuws komt uit 

 

maandag 6 september  

hoofdluiscontrole BB 

informatieavond ouders 

leerlingen onderbouw 

 

dinsdag 7 september 

informatieavond ouders 

leerlingen bovenbouw 

 

maandag 13 september  

hoofdluiscontrole OB 

 

dinsdag 14 september 

klankbordgroep (1) 

 

woensdag 22 september 

studiedag team (lln. vrij) 

 

vrijdag  24 september 

Bronnieuws komt uit.  

 

maandag 27 september 

Start week tegen het pesten 

 

*. De agenda is opgesteld 

onder voorbehoud van 

ontwikkelingen rondom 

corona: mogelijk zijn er 

aanpassingen nodig. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie; rust & bezinning                                                                                  16 juli 2021          

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief is de vakantie voor alle kinderen begonnen. 

Het hoeft geen verdere uitleg dat we allemaal terugkijken op een heel bijzonder, 

onwerkelijk en ‘ongrijpbaar’ jaar. Het was pittig - en anders dan we zouden willen - 

om daar mee te moeten omgaan. Als we realistisch zijn weten we dat we dat we na 

de zomervakantie vrijwel dezelfde uitdagingen als voor de vakantie zullen tegen-

komen.  

Tegelijkertijd kijken we ook terug op een jaar waarin we ons juist en samen als ouders 

en leerkrachten naar ons vermogen hebben ingespannen voor de ontwikkeling de 

kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.  Het is nogal wat om te midden van 

soms verschillende belangen en inzichten,  via fysiek en thuisonderwijs voor ‘onze’ 
kinderen weer (passend) onderwijs naar ieders tevredenheid  te verzorgen.   

We hebben daar - binnen grenzen van onze mogelijkheden - ons best voor gedaan. 

Daarvoor wil ik het team en u als ouders bedanken.  

 

Het is onmogelijk om iedereen die ons hielp bij naam te noemen, maar dat u ons (in 

welke vorm dan ook) heeft geholpen, is en wordt zeer gewaardeerd.  Of het nu gaat 

om uw ‘zitting’ in de MR, OR of andere commissie of dat u anderszins ondersteunde 

als overblijfkracht of meefietste naar de gymzaal.  U was er om:  

- te ondersteunen en kinderen te helpen in de meest brede zin van het woord;  

- mee te denken over de schoolontwikkeling; 

- kritische vragen te stellen; ons scherp te houden.  

Zolang we weten dat al onze inspanningen uiteindelijk bedoeld zijn om ‘onze’ 
kinderen te doen ‘groeien en bloeien,’ mogen we ook tevreden en trots zijn.  Gelukkig 
mogen ook weten dat God er bij was en blijvend met ons mee wil gaan. Het past ons 

om hem te danken voor alle zegeningen. 

Tijdens de zomervakantie (straks over een week) mag er dan ook genoten worden 

van de rust, de vrije tijd en de momenten samen als gezin.  Een moment van rust en 

bezinning.  

 

We wensen alle kinderen - en u als ouders/verzorgers – daarom vast een hele fijne 

zomervakantie toe.  We zijn dankbaar voor het afgelopen jaar en danken God voor 

alles wat Hij ons geschonken heeft.  

 

We hopen de kinderen maandag 30 augustus allemaal weer in goede gezondheid en  

uitgerust te zien. 
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                            Dank voor alle hulp in het afgelopen jaar 

Ondanks dat het een 'gek en raar' jaar was, hebben wij toch regelmatig een beroep op u mogen doen. Zeker deze 

afgelopen week hebben ouders massaal materialen schoongemaakt. Ook de OR, die dit jaar opnieuw een andere rol 

had dan voorgaande jaren, bleef alert en nam contact op zodra zij dachten dat zij ons zouden kunnen bijstaan. Dank 

aan jullie allen. Wij hebben dit alles zeer gewaardeerd! 

 

                          Afscheid en welkom 

 

Na de zomer starten er weer volop nieuwe kleuters op school en ook in groep 7 komt er een leerling bij. Na de 

vakantie zullen wij ze aan u voorstellen. Groep 8 en een paar leerlingen van groep 7 hebben afgelopen maandag en 

dinsdag afscheid genomen van onze school (zie stukje verder op). Het ging weer anders dan anders maar ondanks 

alles was het een mooi en indrukwekkend afscheid.  De afscheidsfilms waren bijzonder geslaagd. We weten dat jullie 

eraan toe zijn om de volgende stap in jullie leven te zetten, maar we zullen jullie missen.  

Wie we ook gaan missen in Esmae uit groep 1d. Zij verhuist naar Zwolle en zal daar naar school gaan. 

We gaan je missen, maar wensen je een fijne tijd toe op je nieuwe school. 

 

  

         Corona en een vooruitblik 

 

Zoals u weet en begrijpt, zijn we nog niet af van Corona. We weten niet wat de ontwikkelingen zullen zijn van deze 

zomer en zeker niet in relatie tot de besmettelijke Delta variant. Daarom is afgestemd met de MR dat we u aan het 

einde van de 5e vakantieweek zullen informeren over de stand van zaken en zeker als dit van invloed is op de school 

en (nieuwe) beperkingen. U kunt dus aan het einde van de 5e vakantieweek informatie vanuit school verwachten. 

Hopelijk met goed nieuws.  

 

 

                       De jaarkalender 2021/2022 voor ouders/verzorgers, schoolgids 2021/2022 en schoolwebsite 

 

In de bijlage vindt u de jaarkalender waarin de (meeste) activiteiten voor en rondom school zijn vermeld. Het is goed 

om te weten dat deze jaarkalender (net als vorig jaar) is opgesteld ‘alsof er geen corona is.’ Het is namelijk makkelijker 

om een activiteit te annuleren of anders in te richten dan opnieuw te plannen. Hoe vervelend ook: bepaalde 

activiteiten zijn dus onder ‘voorbehoud van Corona.’  Tijdens de vakantie wordt de schoolwebsite bijgewerkt in 

verband met het nieuwe schooljaar.  

 

 

                   Dag groep 8 en een mooi cadeau voor de school!   

Afgelopen maandag en dinsdag namen we afscheid nemen van maar liefst 49  kinderen van groep 8. Dit zijn: Illia, 

Dounia, Almaha, Lois, Naomi, Sander, Jordin, Keano, Demi, Sven, Myrthe, Jim, Amber, Luuk v/d. P., Martijn, Ysbrand, 

Eva, Wessel, Tess, Ákos, Lucas, Valerie, Chloe, Jesse, Sem, Jasper, Daniel, Vincent, Lylas, Robine, Ellemieke, Luuk v. E,  
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Lieke, Faith-Lynn, Naomi, Xander, Lucas, Amy, Rosan, Lieke, Collin, Jayden, Jesse, Sven, Marloes, Ruben, David, Elian en 

Boyd.  

Na de basisschool zullen deze kinderen van groep 8 ‘uitwaaieren naar verschillende vormen van het voortgezet 
onderwijs, waar onze ‘hoogste groepers,’ daar de ‘laagste groepers’ zullen zijn. We zullen jullie gaan missen en 

wensen jullie Gods zegen en veel succes toe op je nieuwe school.  Laat nog eens horen hoe het met jullie gaat!  

 

Ook vier andere kinderen (van groep 7b) verlaten onze school omdat ze naar een andere vorm van vervolgonderwijs 

gaan die goed aansluit op hun ontwikkeling. Dit zijn Gerardo, Gidean, Sem en Kris. Ook jullie zullen gemist worden en 

we wensen jullie het allerbeste toe op de nieuw school!  

 

Tijdens de afscheidsavonden werden we als school verrast met een origineel en mooi cadeau namens de kinderen en 

ouders. Een set van 3 bankjes. We gaan er een mooi plekje voor zoeken jongens en meisjes van groep 8 en we zijn er 

blij mee!  Hieronder een foto van het bankje met de feestelijke ballonnen!  
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                       De nieuwe schooltijden en het gespreid halen en brengen  

 

We herhalen de nieuwe schooltijden nog even en wijzen op de veranderingen. Op maandagmorgen (gr. ½) en 

vrijdagmorgen (gr. 1/2/3 en 4) gaan we voortaan naar school tot 12.15 uur. Dit heeft uiteraard wat gevolgen voor het 

ophaalschema rondom de gespreid halen en brengen dat voor nu nog niet losgelaten lijkt te kunnen worden. Dit alles 

nemen we uiteraard mee in de informatie die u zult krijgen aan het einde van week 5.  

Nieuwe schooltijden 2021/2022  

 

 

 

 

                    

 

 

                     En dan nog dit..  

 

Julian en Nathan zagen we vele weken hard werken aan een extra opdracht vanuit de Spettergroep in overleg met 

Meester Klaas. Nick en Levi sloten aan. De jongens maakten zo een mooi voetbalstadion, helemaal compleet met 

spelers en zelfs stadionverlichting!  Het resultaat hebben we op de foto gezet en is hieronder te bewonderen.  

Mooi gedaan jongens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Het stadion moest worden afgebroken, gelukkig hebben we de foto’s nog! 

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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                         Opbrengst schoolfoto actie 

 

Volgens goede gewoonte koppelen we wel eens een goede doelen actie aan het maken en verkopen van de 

schoolfoto’s door meester Albert van Frankenhuyzen (onze oud collega). Het goede doel was dit jaar ‘Christ hope.’ en 
heeft het bedrag € 363,65 opgebracht. Dit bedrag wordt overgemaakt. Hartelijk dank allemaal! Meester Albert heeft 

laten weten het een super mooi bedrag te vinden! 

 

 

 

                         Lezen in de zomervakantie. 

 

Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de schoolprestaties van kinderen op de basisschool niet ten goede 

komt. De zomervakantie blijkt een belangrijke rol te spelen bij het groter worden van de verschillen in leesprestaties 

tussen basisschoolleerlingen. Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is bij 

een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd.  

 

Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze 

terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. Hoe zorg je 

ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat? 

 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!  

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of 

gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. 

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee  

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn 

spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spelletjes voor 

beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen. 

 

Tip 3: Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de 

vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de 

vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale 

boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat 

moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld eens aan ‘Kook jij of kook ik?’ van Martine Letterie en Rick de Haas. 

Tip 4: Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je 

wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet 

onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

Zie ook:  Boek 'n Trip (jeugdbibliotheek.nl) 

 

 

 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
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                                                                                        Informatie vanuit welzijnswerk 

   Informatie over de vakantiebijbelweek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IN DE VAKANTIE 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.  

 

 

 

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) 

 

 

CNS De Bron 

 

www.debron-nunspeet.nl 

debron@cnsnunspeet.nl    
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