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  AGENDA 

 

 

ma. 27  september 

start Week tegen het pesten 

ma. 4 oktober 

dierendag (informatie volgt) 

 

woe. 6 okt. 

Start Kinderboekenweek 

 

maandag 11 oktober 

fietskeuring  bovenbouw 

vrijdag 15 oktober  

Bronnieuws komt uit 

 

maandag 25 okt. 

herkeuring fiets. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

24 sept. 2021                

Op weg met Gods zegen,  

We zijn al weer even op weg. Met het verschijnen van dit Sterjournaal is week 4 al weer 

voorbij. Er is intussen het nodige (school)werk verzet en we zijn (bijna) allemaal weer 

gewend aan nieuwe situaties en werkwijzen. Ook de kinderen van groep 5 zijn al weer 

helemaal gewend op de locatie aan de Meester Drostweg.  Zo is de school volop in 

bedrijf.   

De ouderavonden vonden vorige week plaats en zo zijn de kinderen en leerkrachten 

allemaal weer gestart. Die start is misschien wel voor elk kind anders geweest. Zonder 

zorgen of misschien wel met zorgen of spanningen.  

Als leerkrachten zien we veel gebeuren. De kinderen ontwikkelen zich allemaal, soms met 

vallen en opstaan. Het zijn soms die hele kleine dingen waar je dan van kan genieten. Je 

hoort ze, ziet ze of merkt ze soms heel onverwacht: een mooie of aardige opmerking die 

je zo maar hoort op het plein. Het zijn kleine cadeautjes: een kind dat een andere kind 

helpt of ineens die lastige som begrijpt. Een glimlach of plezier dat van gezichten 

afstraalt. Dat is bijzonder en mooi. Voordat je het weet ga je eraan voorbij. Dat doet mij 

dan altijd weer denken aan een bekend uitspraak: 

“Maar wie in het Kleine, het grote niet ziet en in het gewone het bijzondere niet, die mist 

het wonder dat rond hem geschiedt.”  

Soms zijn het juist die kleine stapjes die de moeite waard zijn om te zien. Je moet je daar 

we bewust van zijn. Natuurlijk gaat niet alles goed en zijn er kinderen met zorgen. Dan 

hopen we dat alles samen met u zo goed als mogelijk op te pakken en zo de kinderen te 

begeleiden. In dat alles geloven we en weten we dat God met ons meegaat.   

Tegelijkertijd mogen we ook zelf week in en week uit onze schouders er onder zetten.  

Positief blijven, vertrouwen dat je meer kan dan je denkt, als je het maar probeert. 

Daarbij wetend dat een fout maken, juist betekent dat je iets leert. Je kunt dan zelfs 

lachen om een fout.  

….. zeker juist in tijden waarin het nog steeds onzeker is en velen van ons benieuwd zijn 

wat de winter ons brengen gaat als het gaat om besmettingen, griep en dan ook nog 

eens een tekort aan personeel … en niet alleen in het onderwijs, maar in veel beroepen en 
sectoren.  

We gaan ervoor; de rest van het schooljaar. Ook als we vanwege lastige situaties extra 

geduld moeten hebben.  Het helpt mij dan altijd om te bedenken voor wie we (ouders en 

leerkrachten) thuis en op school al onze inspanningen doen. Dat is toch – elk jaar weer 

opnieuw - voor ‘onze’ kinderen? 

Gaat dat wel eens moeizaam? Kijk juist dan naar die keine dingen, de kleine successen 

zodat je het wonder om je heen niet mist! 

.  
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                       Plein onderbouw      

 

Vaak spelen er kinderen na schooltijd op het plein van de onderbouw. Officieel mag dit niet, zie ook het bordje met 

wetsartikel bij school. Wanneer het hek nog open is, mag er gespeeld worden, zodra de laatste leerkracht vertrekt, zal 

ook het hek op slot gaan. Nu gebeurt het dat kinderen over het hek heen klimmen en gaan spelen. Zolang er niets 

kapot gemaakt wordt en de regels worden nageleefd, knijpen wij een oogje dicht. Jammer is wel dat er ook hekwerk 

kapot geknipt wordt zodat er een gat ontstaat waardoor kinderen kunnen kruipen.  Wij zouden u willen vragen alert te 

zijn en wanneer u ziet dat dit gebeurt, dit meldt bij ons. 

 

 

                       Juf Ria en juf Geeke 40 jaar  

 

In het vorige Bronnieuws stonden we er al even bij stil.  

Tijdens de studiedag deed het team dat wat uitgebreider.  

Juf Geeke en juf Ria waren onlangs 40 jaar werkzaam in  

het onderwijs. Wat een prestatie en wat een lange periode.  

We stelden vast dat veel collega’s nog niet eens geboren  

waren toen juf Geeke en Ria al voor de groep stonden.  

Juf Ria werkt zelfs 40 jaar voor CNS. Waar vind je nog zulke  

trouwe werknemers! Nogmaals van harte gefeliciteerd.  

We hopen dat jullie nog jaren met plezier les mogen geven.  

 

                       Leerkrachten tekort, persaandacht en update.   

                                             Juf Geeke en juf Ria  

Via brieven, vacature meldingen en (spontane) en de nodige aandacht in de pers hoorde u over de zorgen m.b.t. het 

leerkrachtentekort. Op CNS niveau spreken we dan al over het dreigende risico van een 4 daagse schoolweek voor 

bepaalde groepen. Uiteraard is dat nog niet het geval en kan ik gelukkig melden dat er juist door al die aandacht er 

reacties en sollicitaties zijn binnen gekomen, die we nu gaan verwerken. Dat geeft hoop. Verslaggevers van de Stentor 

stonden gisteren op de stoep voor de Bron voor een artikel. Sommige ouders werden geïnterviewd. Het artikel vindt u 

hier: Basisscholieren niet meer vijf dagen naar school: in Nunspeet dreigt het te gebeuren | Veluwe | destentor.nl 

 

                    Terugblik Informatieavonden en de versoepelingen na 25 september. 

 

Zowel ouders als leerkrachten benoemden het: “wat was het goed om elkaar te zien en zo weer in de school te zijn.” 

Face tot face is toch echt beter dan digitaal. We hopen dat we zo kunnen blijven werken er binnenkort weer meer 

mogelijk is. U wellicht dat er vanaf 25 september versoepelingen zijn m.b.t. de 1,5 meter afstandsregel. Dat roept 

wellicht vragen bij u op. Want wat betekent dit nu voor ouders in de school? Gaan we helemaal terug naar de periode 

van voor Corona toen de kleuters elke dag tot in de groep werden gebracht? Of is er een tussenvorm? Hoe zien we 

dat eigenlijk? Wat is wenselijk, verstandig en handig voor het onderwijs, ouders en kinderen?  Deze zaken worden de 

komende periode besproken waarbij we natuurlijk ook de MR betrekken en u uiteraard zo spoedig als mogelijk 

informeren. Tot die tijd blijft het zoals het nu is. 

 

https://www.destentor.nl/veluwe/basisscholieren-niet-meer-vijf-dagen-naar-school-in-nunspeet-dreigt-het-te-gebeuren~a63a84ed/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
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                       Week tegen het pesten 2021  

 

In de Week Tegen Pesten 2021 (van 27 sept. t/m 1 okt.) staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige 

school centraal.   Dit jaar is het thema: “Buitensluiten?”  “Uitgesloten!”  Samen zijn we verantwoordelijk: kinderen, 

ouders en school. Op school vinden wij een goed pedagogisch klimaat heel belangrijk.  Pesten hoort niet bij een goed 

pedagogisch klimaat. Helaas gebeurt dit wel eens. Daarom staan we in de Week tegen pesten in de klas extra stil bij de 

invloed van pesten. Ook wat er gedaan kan worden om pesten te voorkomen en wat er moet gebeuren als er sprake is 

van pesten. 

 

 

                            MQ scan leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 

 

Ook dit schooljaar wordt de MQ scan afgenomen door Nunspeet Beweegt in de groepen 4 t/m 8. De MQ scan is een 

scan die wordt afgenomen in een gymles middels een parcours dat de kinderen af moeten leggen. Naar aanleiding van 

de MQ scan krijgen we meer inzicht in de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van de kinderen.  

De MQ scan wordt twee keer in het schooljaar tijdens een gymles afgenomen.  Uit de scan kan bijvoorbeeld naar 

vormen komen dat er tijdens de gymlessen meer aandacht moet zijn voor de vaardigheden als ‘balanceren’ en 
‘vangen en mikken.’ Meer informatie over deze scan kunt u vinden op : www.mqscan.nl Mocht u bezwaar hebben 

tegen de afname van deze scan bij uw kind, wilt u dat mij dan mailen? (martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl) 

 

 

 

                          Ouders van de klankbordgroep gaan naar de avond over de ‘toekomst van CNS’ 
 

Zoals u mogelijk weet heeft de Bron een enthousiaste klankbordgroep van rond de 10 ouders die 2 keer per jaar 

samenkomt. Vanwege corona was ging dat wat anders helaas en was de laatste keer digitaal. Een aantal ouders van de 

klankbordgroep zal op 11 oktober deelnemen aan een ‘wereld café’ om te praten over de koers van CNS. Vragen die 

aan bod komen zijn bijvoorbeeld: 

Waarin zal CNS Nunspeet de komende vier jaar gaan investeren?  

Op welke manier en op welke terreinen gaat CNS Nunspeet de komende vier jaar kleur bekennen?  

Welke ontwikkelingen zie je en wat betekenen die voor CNS Nunspeet? 

 

Zo willen we samen met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen nadenken over de toekomst van CNS Nunspeet, 

Dit legt de basis voor het koersplan van CNS Nunspeet. In dat koersplan wordt de koers voor de komende vier jaar 

uitgezet. Zo werken we aan een duurzame toekomst voor CNS. 

 

 

 

                          Groep 7a en 7b doen mee aan de e-waste race.  Wat dat is? Hieronder schrijven de kinderen hier zelf   

                          over. 

 

Wat is E-waste? e-waste is elektronisch afval zoals; 

 

computer, telefoons ,Ipads, kabels enzovoort GEEN batterijen. Het hoeft niet perse kapot te zijn want als je het niet 

gebruikt mag het ook! Hoe kan je het e-waste inleveren? Inleveren doe je via de site: www.ewasterace.nl dan mag u 

aanmelden met uw adres, telefoonnummer, woonplaats, de tijd invoeren wanneer u thuis bent. Als u dat gedaan 

heeft kunnen wij het ophalen. Graag als het kan NA schooltijd. 

E-waste wordt vaak in de prullenbak gegooid en dan is juist niet de bedoeling. 

http://www.ewasterace.nl/
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WEETJES; wist u dat: 

1: Van sommige apparaten wel 90 tot 95% van de onderdelen een nieuw leven kan krijgen? 

2:Ieder jaar wereldwijd tussen de 20 en 50 miljoen ton elektronisch afval wordt geproduceerd? Als je dit in containers 

op een trein zou zetten, zou die trein zo lang zijn als de omtrek van de aarde. 

3:..er in 200 mobiele telefoons genoeg goud zit voor een trouwring? 

 

                           

                            Herdenking Bruine Enk.  

Donderdag 23 september kregen de kinderen van groep 8a en 8b samen een gastles van Sara de Vries. Zij is een joods 

nabestaande en een nicht van een familie die bijna helemaal is uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog. Enkele familie 

leden zaten gevangen in het werkkamp de Bruine Enk in Nunspeet. Daarna hebben we samen met de kinderen de 

herdenking bijgewoond. De kinderen hebben een aandeel gehad door het voordragen van een gedicht, het leggen van 

een steentje (joods gebruik) bij het grafmonument en we zongen een joods lied.  RTV Nunspeet maakte een 

rapportage.  De Holocaust is geweest maar het verhaal nog springlevend - RTV Nunspeet 

Hieronder ziet u een aantal foto’s van de gastles en van de herdenking. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

Sara de Vries geeft een gastles aan gr. 8                                              Het oorlogsmonument  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 De kinderen leggen de gedenksteentje op het monument                 Sara de Vries spreekt de kinderen toe.    

https://www.rtvnunspeet.nl/nieuws/7380614-de-holocaust-is-geweest-maar-het-verhaal-nog-springlevend
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                            Kinderboekenweek  

 

Binnenkort gaat de Kinderboekenweek weer van start! Op de Bron besteden we er van dinsdag 5 oktober tot en met 

vrijdag 15 oktober aandacht aan. Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je 

vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar 

het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden 
geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een 

onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles 

worden wat je wil en alvast dromen over later!  

 

Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden op school rond dit thema en rond kinderboeken. Over een aantal 

activiteiten informeren we u en jullie in deze brief:  

• Tekenwedstrijd  

• Je lievelingsboek 

• Verkleed naar school  

• Kinderboekenmarkt 

• Broodje knakworst  

 

Tekenwedstrijd  

Ook dit jaar is er weer een wedstrijd waaraan je mee kunt doen. Voor zowel de onder- als bovenbouw is er een 

tekenwedstrijd. 

• Groep 1 t/m 4: Wat wil jij later worden? Laat het maar zien op een mooie tekening.  

• Groep 5 tot en met 8: Verzin een nieuw beroep en maak er een tekening van. Kun jij iets creatiefs verzinnen?  

              Om mee te doen maak je thuis een mooie tekening.  

 

Gebruik hiervoor het onderstaande format dat je van de juf of meester krijgt.    
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Zet je naam en klas er op en lever hem snel, uiterlijk maandagmiddag 11 oktober, op school in bij je eigen  

juf of meester. Misschien win je wel een prijs… Er zijn prijzen voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.   
 

Je lievelingsboek  

In alle klassen willen we graag aandacht besteden aan onze lievelingsboeken. Neem daarom op dinsdag 5 oktober je 

eigen lievelingsboek mee naar school. Zorg je ervoor dat je je naam erin schrijft (of op een briefje erbij doet). We 

vinden het fijn als je boek een poosje op school mag blijven tijdens de Kinderboekenweek. We zijn heel benieuwd 

welk boek jij meeneemt! 

 

Verkleed naar school 

Op vrijdag 15 oktober sluiten we samen de Kinderboekenweek af. Op deze dag mag je verkleed komen in het beroep 

wat jij later wilt worden. 

 

Kinderboekenmarkt 

Op vrijdagmiddag 15 oktober zal de Kinderboekenweek op de Bron ook afgesloten worden met een feestelijke 

kinderboekenmarkt van 13.30 – 14.15 uur op de bovenbouw. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan ook van harte 

welkom om boeken te kopen. 

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen kinderboeken, die ze thuis hebben uitgezocht, meenemen naar school om deze 

te verkopen. Het zou fijn zijn als iedereen vrijdag een klein bedrag aan muntgeld mee naar school mag nemen om 

boeken te kunnen kopen.  

 

Om het een en ander in goede banen te leiden, hebben we de volgende 

spelregels:  

• Alleen boeken die geschikt zijn voor kinderen en geschikt zijn voor school 

worden aangeboden. Een stapeltje kindertijdschriften, goed bij elkaar 

gebonden, kan natuurlijk ook. 

• Alle boeken worden verkocht voor een prijs tussen de 0 en 2 euro. 

• De prijs van een boek wordt op een stukje schilderstape of pleister 

geschreven en voorop het boek geplakt. 

 

Broodje knakworst 

Om de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek op school nog feestelijker te maken, 

zijn er tijdens de Kinderboekenmarkt broodjes knakworst te koop. Een broodje knakworst 

kost 1 euro per stuk. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe 

voorleesboeken voor school. Kom je ook een broodje knakworst eten tijdens de 

Boekenmarkt?  

 

Naast deze activiteiten wordt er in de groepen natuurlijk ook extra aandacht besteed aan 

lezen en aan het thema beroepen. We hopen op een geslaagde Kinderboekenweek!   

 

Vriendelijke groet, 

namens het team, 

 

Juf Hermine, Juf Corina, Juf Dicky en juf Ellen 

Leescommissie De Bron 
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                           Schoolgids 2021/2022 

 

De schoolgids staat op de schoolwebsite: Schoolgids-2021-2022-De-Bron-22JQ-.pdf (debron-nunspeet.nl) 

  

 

                           Fietskeuring 11 oktober  

 

De jaarlijkse fietskeuring op de bovenbouw, georganiseerd door de verkeersouders, vindt dit jaar plaats op maandag 

11 oktober a.s. Er wordt o.a. gekeken naar de verlichting, of de handvaten vastzitten, of de wiel- en trapreflectoren 

aanwezig zijn, of er een goede bel op de fiets zit en of de remmen het doen. We rekenen er op dat alle leerlingen op 

maandag 11 oktober de fiets mee naar school nemen, ook al gaan ze altijd lopend naar school (noteer deze datum in 

uw agenda!). Het is voor uw kind het fijnst als de fiets in één keer goed wordt gekeurd! Wilt u vóór die datum de fiets 

van uw kind even na (laten) kijken? Het gaat om de veiligheid van uw kind. We doen die maandag als school mee met 

de ANWB fietsverlichtingscontrole. Dankzij goede verlichting neemt namelijk de kans op een aanrijding in het donker 

wel 20%.  De herkeuring is 25 oktober.  

 

                          Werkzaamheden Martijn van der Weerd 

 

Zoals u weet ben ik naast directeur van de Bron sinds aug. 2020 interim-directeur van de Morgenster. Per 1 okt. stopt 

deze functie in samenhang met een sollicitatie procedure op deze school (die nu nog loopt). Dit betekent dat ik na de 

overdracht en per 1 oktober weer full-time voor de Bron werkzaam ben. Ik ben dan ook wat vaker dan nu op de 

onderbouw locatie te vinden.  

 

 

                       Bereikbaarheid & aanwezigheid directeur 

 

De meeste ouders weten mij (als dat nodig is) doorgaans prima te vinden. Zoals u weet ben ik voor dringende zaken 

uiteraard telefonisch bereikbaar op: 06-13074056 Voor minder dringende zaken kunt u mij ook mailen/bereiken via 

martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of debron@cnsnunspeet.nl  Het lukt mij doorgaans snel 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) 

 

https://debron-nunspeet.nl/wp-content/uploads/2021/09/Schoolgids-2021-2022-De-Bron-22JQ-.pdf
mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
mailto:debron@cnsnunspeet.nl

