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  AGENDA 

 

ma. 6 september  

hoofdluiscontrole BB 

ma. 13 september 

informatieavond OB 

hoofdluiscontole OB 

 

di.  14 september  

informatieavond BB 

ma. 27  september 

start Week tegen het pesten 

 

woe. 22 september 

studiedag (lln. vrij) 

vr. 24 september  

Bronnieuws komt uit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sept. 2021                 

 

Geachte ouders/verzorgers.  

De eerste schoolweek ligt achter ons. Afgelopen maandag zijn we weer begonnen.  

Er is weer geleerd en op het plein gespeeld alsof het nooit zomervakantie is geweest.  

Vanzelfsprekend hopen we op een leerzaam, prettig en gezegend schooljaar.  

 

We wensen elkaar en de (nieuwe) leerlingen in het bijzonder een goede tijd en een fijn 

jaar toe op school. We zijn blij met onze nieuwe collega’s. Zij stellen zich aan het einde 
van deze nieuwsbrief aan u voor.  

Wat gaat het jaar ons brengen?  

Dat weten we niet.   

Het zijn bijzondere tijden, in een onrustige wereld.   

 

We weten wel dat we goede moed hebben.   

Samen met u als ouders/verzorgers, samen als team gaan we er voor. 

Want, het kan echt.. 

Samen met onze Hemelse vader die ons geloof geeft en kracht…  

Daarover gaat het onderstaande gedicht.  

 

Het kan echt  

Soms wordt de wereld mij te veel. Te veel verdriet en kwaad, 

Te veel oorlog en leed. Maar ’t  gaat zoals als het gaat. 

Want wie ben ik dat ik alleen het onheil kan voorkomen? 

Niets stel ik voor en over vrede kan ik alleen maar dromen. 

Waarom zou ik in eigen school, binnen mijn eigen klas 

Vertellen over gerechtigheid en hoe het ooit eens was. 

O Heer, geef mij het geloof en daardoor ook de kracht. 

Dat het echt kan, die wereld waar iedereen op wacht. 

Geef mij de moed om kinderen, waar u zoveel omgeeft. 

Te zeggen dat in deze tijd, Uw wereld toekomst heeft.  

 

Chris Lindhout,  

uit de bundel ‘Even Stilstaan’ 
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                  Nieuwe leerlingen / welkom aan 

 

 

We zijn weer gestart en dat betekent ook dat wij weer nieuwe gezichten tegen komen op school. 

In groep 7b is Job erbij gekomen. Hij is met zijn ouders naar Nunspeet verhuisd. Ook Dinand, die nu in groep 8a zit, is 

met zijn vader en zus verhuisd naar Nunspeet. Extra spannend is het voor Sterling, groep 1d. Hij is vanuit Amerika naar 

Nunspeet gekomen, samen met zijn vader, moeder en broertje en spreekt nog geen Nederlands. Gelukkig zijn er 

voldoende kinderen die hem wel willen helpen. 

En verder zijn er nieuwe kleuters gestart. Merijn, Ezra, Yaron, Scottie, Gebriëlla en Levi vormen samen met de kleuters 

die net voor de zomer zijn gestart, groep 1c. Fenna, mats, Sterling, Milee, Novan, Liz, Judah en Vince, zijn samen met 

Floris in groep 1d begonnen. 

Welkom en ook welkom aan alle nieuwe ouders, een heel fijn schooljaar bij ons op de Bron, zoals het er nu na één 

week uitziet, hebben alle kleuters het prima naar hun zin.  

 

 

                  Informatieavonden 

 

U werd hier al over geïnformeerd. Ze gaan in aangepast vorm en via een andere organisatie door en wel op   

Maandag 13 september (onderbouw) en dinsdag 14 september (bovenbouw) via 2 of 3 rondes met steeds een ruime 

pauze i.v.m. het verlaten en binnen komen van de school via een vaste in en uitgang.  

ronde 1 van 19.00 - 19.30 (binnen lopen vanaf 18.55) 

ronde 2 van 19.45 - 20.15 (binnen lopen vanaf 19.40) 

ronde 3 van 20.30 - 21.15 (binnen lopen vanaf 20.25) 

 

We zouden u via het Bronnieuws verder informeren. Hoe gaat dit in het werk? 

 

Voor de ouders van de instroomgroep en de toekomstige ouders. 

De ouders van de (instroomgroepen) 1c en 1d worden uitgenodigd voor ronde 1. Dit omdat de toekomstige ouders 

van deze groepen worden uitgenodigd voor ronde 2 en 3.  De ouders van 1c en 1d ontvangen dus geen parro bericht 

voor inschrijving, maar zien we graag in het lokaal van groep 1c of 1d van 19.00 tot 19.30 uur. U kunt naar binnen en 

vanaf 18.55 via de ingang op het plein. Na afloop gaat u via dezelfde deur weer naar buiten.  Mocht u ook een kind in 

een andere groep op de onderbouw hebben, dan kunt u zicht daarvoor inschrijven in ronde 2 of 3.  De toekomstige 

ouders krijgen een aparte uitnodiging omdat hun kind nog niet in Parro staat.   

 

Voor de ouders/verzorgers van groep 1/2a en 1/2b, 3a tot en met 8b geldt dat u dinsdag wordt uitgenodigd via Parro. 

Ik scheef eerder maandag. Er is echter nog even tijd nodig om dit te bespreken in het team aangezien  ‘het uitnodigen 

per ronde met een maximum aantal deelnemers een onderdeel is in Parro dat we nog niet eerder gebruikten.  

We moeten dit nog even testen en nagaan op welke manier we dit kunnen organiseren via de mogelijkheden die de 

app biedt. Daarna kunnen we hierover met u communiceren.  

 

Dinsdag 7 sept. ontvangen de ouders van groep 1/2a en 1/2b, 3a tot en met 8b dus een uitnodiging voor 2 of 3 rondes 

waarna u kunt kiezen voor een ronde tot een door de leerkracht aangegeven maximum (vol = vol). De leerkracht kan 

aanvullende opmerkingen maken bij de uitnodiging.  Belangrijk is dat u het gebouw binnen gaat door een van de drie  
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deuren die elke locatie heeft.  Dat is voor de onderbouw de deur waardoor uw kind gewoonlijk ook naar binnen gaat. 

Welke deur dat is geven we aan op de deur zelf (groot vel) of we wijzen u hierop als u aan komt lopen.  

We hopen op fijne avonden! 

 

 

                       Vanuit de MR  

  

 

Voor de vakantie hebben we als MR een vacature uitgezet met het oog op een nieuwe MR-ouder. Daarop hebben zich 

2 kandidaten gemeld. Om die reden zal er binnenkort een stemming onder u als ouders plaatsvinden om zo te 

bepalen wie er zitting gaat nemen in de MR. Meer informatie volgt later. 

 

 

      

                     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! 
 

 

  

    Parro en privacy voorkeuren 

 

De school werkt met de communicatie app Parro. (Nieuwe) ouders/verzorgers worden uitgenodigd om een account 

aan te maken voor hun kind. Mocht dat nog niet gebeurd zijn, dan volgt deze uitnodiging zo spoedig als mogelijk. 

Zoals u wellicht weet, is het de bedoeling vanuit de wet op de AVG dat u jaarlijks toestemming verleent inzake het 

gebruik van beeldmateriaal. U kunt via Parro heel eenvoudig zelf uw toestemming voor verschillende privacy zaken 

m.b.t. beeldmateriaal regelen. U kunt ‘controleren, aanvullen en/of wijzigen.’  We vragen u dit z.s.m. te doen. Dit is 
vrij eenvoudig en wordt hieronder beschreven (of klik op de link voor uitleg. 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders 

Invullen of wijzingen privacy voorkeuren 

- Ga naar het groepenscherm 

- Tik op Privacy-voorkeuren. 

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.  

 

                   GEBEDSGROEP 

 

Wat/wie is de gebedsgroep? 

Wij zijn een paar moeders die elke 1e woensdag van de maand bij elkaar komen op de onderbouwlocatie (vanwege 

corona nu nog even bij 1 van ons thuis).  Van 8:30-9:30 uur komen we bij elkaar om met elkaar te bidden voor de 

school, meesters/juffen, zieken en wat verder ter tafel komt, deze punten krijgen we aangeleverd door de directeur 

en behandelen we in vertrouwen. Verder is er vaak een stukje dat iemand voorleest en zingen we samen een paar 

liederen. We zijn op dit moment nog maar met weinig moeders, daarom deze oproep. Bij deze willen we graag andere 

moeders en ook vaders uitnodigen om ook een keer te komen kijken/meebidden. Juist ook om deze gebedsgroep in 

stand te houden. Het is zeker niet zo dat je mee hoeft te doen. Komen en meeluisteren vinden we al heel fijn. Voel je 

vrij om een keer te komen, gebedspunten mogen ook altijd gemaild worden. De eerstvolgende keer is woensdag 6 

oktober.  Van harte welkom!                 

Laurense Jansen (laurensedebruin@kpnplanet.nl) 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
mailto:laurensedebruin@kpnplanet.nl


 

 

4 
Bronnieuws 1, jaargang 28 

 

 

 

                     Informatie over hoofdluis en oproep van het luizenteam 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

Zoals in de schoolgids wel is aangegeven, misschien heeft uw kind het thuis ook wel verteld, hebben wij op school 

luizencontroles.   

Weet u dat uw kind luizen of neten heeft, of vermoedt u dit? Meld dit dan a.u.b. bij de leerkracht of de 

luizencoördinator!!! Op deze manier kunnen we snel reageren, en een epidemie voorkomen.  

De controles worden gedaan door het luizenteam. Het luizenteam is een groep van moeders  die na elke vakantie, de 

kinderen controleren op luizen en/of neten. De eerste maandag na de vakantie op de bovenbouw, de tweede 

maandag op de onderbouw. Indien er luizen zijn, wordt na 2 weken een her- controle gedaan. Indien er geen luizen 

zijn, controleren we ongeveer 6 maal per jaar op de maandagochtend. (6 x onderbouw en 6 x bovenbouw) Deze 

controle duurt ruim 1 uur.  Op deze manier zetten we ons op een nuttige en gezellige manier in voor de school. Voor 

koffie/thee wordt gezorgd.  

Wij zijn voor op de onderbouw op zoek naar luizenmoeders. Op de bovenbouw hebben we nog genoeg moeders, 

maar vrijwilligers zijn altijd welkom. Op deze manier hebben we genoeg bezetting, ook als iemand een keer niet kan. 

Zit uw kind bij ons op school en wilt u meer betrokken zijn bij school en heeft u op de maandagochtend tijd om ons te 

helpen bij het zoeken naar luizen of neten? Geef u op! 

Denkt u nu, dat kan ik niet? Dan stellen we u gerust, dan leren we het u. Het is niet zo moeilijk. Bij twijfel wordt even 

meegekeken door een andere moeder, we zijn tenslotte een team. 

Bent u degene naar wie wij op zoek zijn? Lijkt het u leuk om actief betrokken bij school te zijn, en andere ouders en 

kinderen te leren kennen? We kunnen uw hulp goed gebruiken! 

U kunt zich opgeven bij: Martijn de Weerd, Lian Lobbezoo  

of 

Bettie Bomhof- Liewerink    tel 262466    of per email→ bommetjes_j@hetnet.nl of via 06-20102093 

We hopen zo spoedig mogelijk van u te horen!! 

 

 

                     Jaarkalender voor ouders 2021/2022  

 

De jaarkalender voor ouders/verzorgers zal (indien nodig) steeds online worden bijgewerkt en aangepast zodat u altijd 

de actuele versie kunt raadplegen of downloaden. De jaarkalender voor ouders , het vakantierooster en informatie 

over Parro (de communicatie app) vindt u hier: https://debron-nunspeet.nl/vakantierooster/           

 

 

                        Schoolgids 2021/2022 

 

 

De schoolgids is klaar en vindt u in de bijlage.  De schoolgids wordt z.s.m. op de schoolwebsite geplaatst.  

 

mailto:bommetjes_j@hetnet.nl
https://debron-nunspeet.nl/vakantierooster/
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                         Even voorstellen 

 

Zoals u weet hebben we vanwege de groei van de school, ziekte van collega’s en zwangerschapsvervangingen nieuwe 

collega’s mogen verwelkomen. Onze (3) nieuwe collega’s stellen zich aan u voor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Michel Drost; de vervulling van een meester Drost aan 

de Meester Drostweg! Met veel plezier heb ik alweer een eerste 

week mogen werken in groep 8b en dat mag ik de rest van dit jaar 

blijven doen van maandag t/m donderdag. Na 7 jaar in Zwolle te 

hebben gewerkt (GBS Smaragd) heb ik nu de overstap gemaakt naar 

het mooie Nunspeet. Omdat ik zelf een echte Nunspeter ben werk ik 

nu een stuk dichterbij mijn huis. Ik ben alweer bijna 7 getrouwd met 

Janine en samen hebben we een zoon van 15 maanden oud: Joshua. 

Ik houd van duursporten, piano spelen, bassen, vogelen, surfen, 

tuinieren en een goed boek. 

Mochten de maatregelen het toelaten, kom dan vooral eens langs in 

mijn klas om eens nader kennis te maken. 

Groeten, 

Michel Drost 

Wat leuk dat ik me via deze weg mag voorstellen 

aan u! Mijn naam is Hester de Jager.  Ik ben in de 

zomer van 2021 afgestudeerd aan de Christelijke 

Hogeschool Ede. In mijn vrije tijd ben ik vaak in de 

natuur te vinden om te wandelen. Ook hou ik van 

lekker koken en eten met vrienden en familie.    

Ik vind het belangrijk dat iedere leerling op 

zijn/haar manier kan stralen. In de klas vind ik het 

belangrijk dat elk kind zich gezien en geliefd voelt 

om wie hij of zij is. Wederzijds respect en 

vertrouwen staan daarbij centraal. Wanneer een 

kind zich fijn voelt in de groep en bij de leraar kan 

er echt geleerd worden.  

Tot slot, schiet me gerust aan voor een praatje of 

een vraag. 
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                   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) 

 

Graag stel ik me aan jullie voor! Ik ben Liesbeth Top, 21 

jaar, woon in Doornspijk en aankomend schooljaar ben 

ik vijf dagen in de week de juf van groep 1C. In het 

voorgaande schooljaar heb ik mijn PABO-opleiding met 

succes afgerond en na mijn LIO(afstudeer)-stage 

doorgewerkt op CNS De Wegwijzer in Oosterwolde. De 

ontwikkeling van jonge kinderen en hun eigen manier 

om de wereld te ontdekken inspireren mij om elke dag 

weer met plezier naar school te gaan.  

Ik ben al met veel plezier gestart met werken op De 

Bron en ik hoop op goede contacten met u als ouders, 

de kinderen en collega’s! 

Hartelijke groet,  

Juf Liesbeth Top 

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
mailto:debron@cnsnunspeet.nl

