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  AGENDA 

 

 

Week van 3 dec. 2022 

Meer informatie over de 

komende periode  

  

 

 

 

 

 

 

 

Want een Kind is 

ons geboren, een 

Zoon is ons gegeven, 

en de heerschappij is 

op Zijn schouder; 

en men noemt Zijn 

Naam 

Wonderlijk, 

Raad, Sterke 

God, Vader der 

eeuwigheid, 

Vredevorst,  

 

Jes. 9:5.' 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 nov. 2021              

                         

                         Gezegende Kerstdagen  

                                       en een voorspoedig nieuwjaar  
 

In de afgelopen dagen ontving u vast kaarten en wensen op papier, digitaal of 

gesproken waarin u Gezegende, fijne of goede Kerstdagen toegewenst werd(en);  

ook een voorspoedig en vooral Gezond Nieuwjaar mag dan niet ontbreken. 

 

Deze mooie woorden en goede wensen zijn snel gemaild of gesproken, maar hebben in 

deze tijden misschien wel extra waarde. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de 

feestdagen goed en vlekkeloos verlopen; ook gezondheid en voorspoed is geen 

garantie of vanzelfsprekendheid. 

 

Los van alle onzekerheden, beperkingen en belemmeringen weten we dat veel mensen 

zicht belast voelen en minder gelukkig zijn onder de omstandigheden. Die ‘lockdowns 

en scholensluitingen’ raken ons afhankelijk van ons werk en gezinsomstandigheden 

verschillend.  Daarom wensen we elkaar toch (en juist daarom) Gezegende Kerstdagen 

en een Voorspoedig Nieuwjaar toe (via een interne link op Parro ontving / ontvangt u 

een bijzondere kerstgroet van en door de kinderen van de Bron). 
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                            Nieuwe leerlingen / welkom aan 

 

De beide groepen 1 (c en d) gaan nu volstromen. We mochten Daley, Quinn, Minne en Lana welkom heten in groep 

1c. Fayenne, Wies en Finn zij er in groep 1d bij gekomen. 

Ondanks de drukke december maand, hebben ze hun weg al aardig gevonden. 

We wensen jullie en jullie ouders een hele fijne, goede tijd toe bij ons op de Bron. 

 

 

                        Een korte nieuwsbrief: een terug en voortuit blik.  

 

Twee bijzondere weken liggen achter ons. Vorige week vrijdag werd de kerstviering gevierd in elke groep. Deze week 

was de school dicht, was er noodopvang voor kinderen en werkten de leerkrachten huis of op school verder aan 

meer algemene zaken en de voorbereidingen op het nieuwe jaar.  Zo gaan we de kerstvakantie in met onzekerheid 

over hoe het na 10 januari verder zal gaan. Volgens verwachting zal er begin januari een persconferentie zijn, waarna 

we u verder zullen informeren. Daarom voor nu een korte nieuwsbrief.  

 

 

 

                         Namens de commissie voor Koningsdag 

 

Ondanks alle onzekerheden, zijn de voorbereidingen voor de versierde wagens op Koningsdag ondertussen gestart. 

De commissie is op zoek naar nieuwe leden. Wil je graag onderdeel uitmaken van de commissie meld je dan aan bij 

Karina Schipper (moeder van Saar). Het uiten van interesse kan ook via Lian kenbaar worden gemaakt.   

 

           Bericht van Nunspeet Beweegt  

Op donderdag 24 december lanceert Nunspeet Beweegt de activiteit NunspeetBeweegt-Caching (NB-Caching): Het 

buitenspel van Nunspeet en omstreken! Een avontuurlijke zoektocht, waarmee je aan de hand van een landkaart op 

je telefoon (met GPS functie) op zoek gaat naar zogenoemde NB-caches. Navigeer naar de cache, scan de QR-code 

en ontdek wat deze plek nog meer te bieden heeft. Te land, ter zee of in het bos. Ze kunnen overal zitten! 

Voor ouders en kinderen kan dit een leuke activiteit zijn om in de kerstvakantie (of daarna) te doen. Helemaal nu er 

door de lockdown minder mogelijkheden zijn.  Onderstaande link verwijst naar de uitleg van het spel op onze 

website. https://www.nunspeetbeweegt.nl/nunspeet/kies-je-sport/content/id/983/nb-caching 

NB-Caching is vanaf 24 december beschikbaar om te spelen.  

https://www.nunspeetbeweegt.nl/nunspeet/kies-je-sport/content/id/983/nb-caching
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                Nieuwsbrieven samenwerkingsverband Zeeluwe  

 

Zeeluwe heeft gevraagd of we aandacht willen geven aan hun nieuwsbrieven.  

U vindt ze hier:   

https://www.zeeluwe.nl/wp-content/uploads/2021/12/Nieuwsbrief-december-2021.pdf 

https://www.zeeluwe.nl/wp-content/uploads/2021/12/2e-deskundige-bij-aanvraag-TLV.pdf 

https://www.zeeluwe.nl/wp-content/uploads/2021/12/flyer-Zeeluwe-De-Twijn-voorzijde.pdf 

https://www.zeeluwe.nl/wp-content/uploads/2021/12/flyer-Zeeluwe-De-Twijn-achterzijde.pdf 

 

 

                            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) 
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