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  AGENDA 

 

ma. 25 okt. 

herkeuring fiets (5 t/m 8)  

ma. 1 nov. 

Start week van de 

oudergesprekken  

 

woe.  3 nov. 

dankdag  

ma. 8 nov. 

Start week van de media 

wijsheid 

hoofdluiscontrole BB 

 

vrij. 12 nov. 

Bronnieuws komt uit   

zo. 12 nov. 

CNS themadienst 

ma. 15 nov. 

hoofdluiscontrole OB 

 

woe. 24 nov. 

studiedag team / lln. vrij. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 okt. 2021                   

                     Herfstvakantie, lezen en het meest gelezen boek ter wereld. 

  

Met het verschijnen van dit Bronnieuws is de herfstvakantie aangebroken. We wensen 

iedereen een fijne vakantie toe. 

 

Op school hebben we met de Kinderboekenweek en de aandacht voor het lezen mooie 

weken achter de rug.  

 

Dat lezen belangrijk is, heeft u vast vaker gehoord. Hier is veel over geschreven en te vinden. 

Van het ontwikkelen van een ‘rijke woordenschat’ tot ’het leren inleven in anderen,’ van 
‘kunnen ontspannen’ tot ‘de voorbereiding op een maatschappij waarin veel gelezen moeten 

worden,’ er zijn veel redenen om het lezen bij de kinderen te stimuleren en simpelweg veel 

leeskilometers te maken.  

Wist u dat meest verkochte boek ter wereld de bijbel is? Dat is het boek van waaruit we als 

leerkrachten weten dat elk kind in de ogen van God geliefd en uniek is. Een parel in Zijn 

hand. 

Vanuit die gedachte wil het team het onderwijs verzorgen en zoveel mogelijk maatwerk 

geven aan ieder kind. Vorige week dinsdag was het de dag van de leraar. Een mooi beroep, 

waarin we ons afhankelijk weten van Hem.  

 

Vanuit die gedachte mogen we ook voor de kinderen bidden. Daarover gaat het 

onderstaande gedicht – van een leerkracht – geschreven door Chris Lindhout.  

Heer, ik bid 

Heer ik bid u voor de kinderen, die met angst naar school gaan. 

Die totdat de bel zal klinken, bibberend op het schoolplein staan. 

 

Heer, ik bid u voor de kinderen, die zichzelf niet accepteren. 

Die een ander beter vinden en zo zichzelf zo blijven bezeren. 

 

Heer, ik bid u voor de gekwetsten, die niet opvallen in gedrag 

en aan wie ik les mag geven, het moeilijk hebben, dag aan dag. 

 

Heer, ik bid u, voor mij als leerkracht, dat ik uit uw liefde leef 

en wetend: u gaf mij het niet toevallig de zorg,  

waarmee ik hen omgaf.  
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                  Nieuwe leerlingen / welkom aan 

 

In de afgelopen periode mochten wij weer kinderen verwelkomen bij ons op school. 

In groep 1c kwamen: Lise, Sverre, Marie-Louise en Noud de groep versterken. In groep 1d: Nora, Tessa en Tom. 

Hartelijk welkom en veel plezier bij ons op de Bron. 

Ook mochten wij Zakaria (groep 8b), Mohammed (groep 5b) en Hiba (groep 3b) welkom heten. Best lastig wanneer je 

net ruim een jaar in Nederland bent en weer van school moet veranderen. Gelukkig vinden ook deze kinderen hun 

weg bij ons op school.  

Brengen op de Onderbouw  

Nu het minder goede weer er aankomt, het vaker regent, kouder wordt, of misschien wel gaat sneeuwen, aandacht 

voor het volgende: 

Vanaf 8.20 uur staan er leerkrachten/ onderwijsassistenten bij het hek. Vanaf dat moment worden de kinderen 

uitgenodigd om naar binnen komen. Mocht u vanwege het slechtere weer vaker met de auto komen, rij dan vanuit de 

Bernardstaat de Koningin Julianastraat in. Net zo als de afspraak was tijdens de corona maatregelen. Grote voordeel 

hiervan is dat er geen opstopping ontstaat door tegenliggers. Ook is het handig om niet te vroeg naar school te komen 

wanneer het regent. De wachttijd in de nattigheid wordt hiermee verkort. 

                

                      Schoolfruit.  

 

De Bron heeft zich opnieuw ingeschreven  

voor schoolfruit dat geleverd wordt in de week  

van 15 november 2021 tot en met de week  

van 22 april 2022.  Het bericht is dat we ook dit 

jaar weer kunnen mee doen.  

Dit is mogelijk dankzij een Europese subsidie.  

 

Uit onderzoek blijkt dat In Nederland minder dan 20% van de kinderen  

voldoende fruit eten slechts 5% de aanbeveling voor groente haalt.   

Met de winter in aantocht zijn extra vitamines niet overbodig.   

Er zijn ook informatie lessen over fruit beschikbaar.  

Ook voor eetgewoontes geldt jong geleerd is oud gedaan en op deze manier  

hoopt de Europese unie (en uiteraard ook de school) een bijdrage te leveren.  

Na 22 april hopen we weer over te gaan op een fruitwoensdag waarbij we  

stimuleren dat de kinderen minimaal 1 keer per week fruit mee naar school  

krijgen als pauze hap. Vanzelfsprekend kan dat elke dag en zal er tijdens de  

weken van het schoolfruit voor 3 keer per week fruit geleverd worden.  

 

Los van het feit dat fruit gezond is, maken de kinderen door dit project  

kennis met verschillende soorten fruit en groente. We hopen op een 

extra gezonde periode!  
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                               CNS thema dienst zondag 14 november en themaweek 

 

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 november is er weer een themaweek. Deze keer is het thema ‘Worden wat ik 

wil.’  Rondom dit thema, een Bijbelgedeelte zal gewerkt en gesproken worden in de groepen. Ook worden er 

bijpassende liederen gezongen. U zult hier nog meer over horen. Hierbij laten we vast weten wat de Bijbelse 

vertellingen zullen zijn: 

Jozua als strijder   Ex. 17 Strijd tegen Amelek 

Jozua als verspieder    Num. 13 De verspieders 

Jozua als leider    Joz. 6 Jericho verovert 

 

 

                        Uitslag fietsenkeuring  

Maandag 11  oktober was er weer een jaarlijkse (ANWB) keuring van alle fietsen van de bovenbouw. 

Er werd geconstateerd dat er 40  fietsen niet in orde waren. De leerlingen van wie de fiets niet goed gekeurd was (een 

kaartje daarvoor is meegegeven), worden maandag 25 oktober a.s. (de maandag na de herfstvakantie!) weer met de 

fiets op school verwacht, zodat deze fietsen herkeurd kunnen worden.  Wilt u er als ouder voor zorgen dat de fiets 

dan in orde is (gemaakt)? Goede fietsverlichting is heel belangrijk in deze tijd van het jaar, aangezien het ‘s ochtends 
donkerder gaat worden. Kinderen op de fiets, zonder verlichting, zijn dan niet goed zichtbaar voor het andere verkeer. 

Regelmatig controleren van alle lampjes en batterijtjes is van belang. Wij hopen dat maandag 25 oktober alle fietsen 

goed gekeurd mogen worden!  

 

Bedankt Ronald van Rumpt en Marco (en de ouders) voor het helpen bij het controleren van de fietsen!  

 

De Verkeersouders 

 

  
 

Meester Marco, Ronald van Rumpt en ouders van de verkeerscommissie controleren de fietsen.  
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                    Kinderboekenweek op de Bron  

De Kinderboekenweek van dit jaar zit er alweer op. In de groepen is veel aandacht besteed 

aan het thema ‘worden wat je wil’. Er is veel gelezen en voorgelezen en er zijn veel 
activiteiten geweest rondom het thema. Mooi om te zien dat de kinderen zo betrokken zijn 

geweest.  

 

Vandaag is de Kinderboekenweek op de dependance afgesloten met de jaarlijkse boekenmarkt en er zijn weer veel 

broodjes knakworst verkocht. Van de opbrengst kunnen we weer leuke nieuwe voorleesboeken kopen. Bedankt!  

 

De wedstrijd 

Ook dit jaar is er weer een leuke wedstrijd gehouden. De kinderen uit 

groep 1 tot en met 4 mochten thuis een mooie tekening maken van het 

beroep wat ze willen worden. Er waren veel inzendingen, waar we 

natuurlijk heel blij mee waren. Wat zijn jullie druk geweest. Het was best 

heel moeilijk om de winnaars te kiezen, maar we zijn er uit gekomen. 

De volgende kinderen hebben dit jaar gewonnen:  

          

- Noa van Dijk 

- Thijs Vedder 

- Anne-Marije Beneken genaamd Kolmer   

- Fynn Thissen  

 

Ook voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 was er een tekenwedstrijd bij het thema beroepen (bedenk een nieuw 

beroep). Hierbij hebben de volgende kinderen gewonnen: 
  

-  Teije Dörper 

-  Britt de Zwaan 

-  Efraim Pijnacker Hordijk 

-  Mathijs Merkus 

Alle kinderen die hebben meegedaan: bedankt voor het inleveren van jullie mooie tekeningen!  

 

 

                      Tafeltennistoernooi in de herfstvakantie  

 

In de herfstvakantie vindt er een tafeltennistoernooi plaats. Een aantal kinderen gaven zich hiervoor op.  

We wensen jullie veel plezier en succes!  

 

 

                      Informatie over hoofdluis en oproep van het luizenteam  

 

In een eerder Bronnieuws deden we reeds oproep voor ouders die ons willen helpen bij de luizencontrole. Dat leverde 

1 aanmelding op. Heel graag zouden we daar nog enkele ouders/verzorgers aan toevoegen. Daarom nog een 

herhaling.  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  
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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!! 

 

                          Juf Thessa Alons Hagen met zwangerschapsverlof 

 

Zoals u waarschijnlijk weet zijn drie juffen van de Bron in blijde verwachting. De eerste juf die met zwangerschaps-

verlof is gegaan is juf Thessa. We wensen haar een goede laatste periode toe en hopen natuurlijk binnenkort op mooi 

nieuws!  

 

 

                         Iets te doen in de herfstvakantie of op woensdagmiddagen?  

Regelmatig wordt de school verzocht om iets te delen rondom activiteiten. We delen niet alles. In dit geval delen we 

wel de informatie van Nunspeet Beweegt ‘stuif ‘Es in’ voor woensdag 20 okt.  Bewegen is immers gezond!  Zie poster 

  

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook weten we dat er een kidsclub is van de Hervormde kerk in  

de kelder van kerkelijk centrum de  Wheme voor kinderen van groep 3, 4 en 5 op  

woensdagmiddag 17 november, 1 december  en 15 december van 13.30 – 15.00 uur. 

Meer info: Juf Marja via allard.marja@t-mobilethuis.nl of Juf Greta: 0525-656444 

Het bovenstaande dus ter kennisgeving 

about:blank
about:blank
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En vanuit het Welzijnswerk nog de volgende poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            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) 

 

about:blank
about:blank

