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  AGENDA 

 

 

Aangepaste data 

 

week van de 

oudergesprekken 

[leerkrachten plannen in] 

14 tot 18 febr. 

21 tot 25 febr.  

 

Rapport mee 

25 febr.  

 

voorjaarsvakantie  

28 febr. tot 4 maart 

 

Start projectweek  

7 maart 

 

Klankbordgroep De Bron 

10 maart  

 

Bronnieuws komt uit 

11 maart 

Afsluiting project  

17 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                            

 

12 nov. 2021              

                         

                        De dag van ……   
 

Als iets belangrijk is, of volgens een belangengroep niet  

vergeten of gewaardeerd moet worden, is er vaak landelijk  

of internationaal wel een dag van:  de dag van de secretaresse, nationale burendag, de 

dag van de leerkracht, de dag van de schoonmaker, dierendag, brailledag. Er is zelfs een 

dag van de rare loopjes. Vandaag (bij het uitkomen van dit Bronnieuws) is het op 28 

januari Internationale Dag van de Privacy.   Zo heb je ook “de week van..”   De ‘week van 
het geld,’ de ’week van respect’.. enz.  
 

 

 

 

 

 

Vorige week was het de ‘week van het gebed.’  
Alle CNS scholen namen deel. U heeft er vast  

via de leerkracht of uw kind van gehoord.  

De groepen 3 t/m 8 kregen een speciaal werkboekje.  

Aan de hand van een herkenbaar praktijkvoorbeeld  

en een Bijbeltekst behandelt het boekje elke dag een thema en was daar een passend 

gebed bij. Misschien heeft u thuis wel gebruik gemaakt van het boekje of gaat u dat nog 

doen.  

De bijbel leert ons dat het gebed krachtig is. Als wij oprecht bidden dan hoort God ons. 

We zijn daarom als school blij met de gebedsgroep die achter de schermen en vanwege 

corona thuis voor de school, de kinderen, ouders en leerkrachten bidt. Juist in tijden van 

zorg, moeite en onzekerheid is het fijn dat zij er zijn.  

 

Ondertussen gaat alles door. Soms op een lager pitje, via een omweg of door een 

creatieve aanpassing. De kinderen en de school ontwikkelen zich door ondanks 

praktische belemmeringen. Hoe het verder gaat en wat de toekomst brengt weet 

niemand. 

 

Niemand?   Toch wel: 

We geloven dat God het weet en Hij ons – ondanks alles – in Zijn hand houdt. 

Daarom mogen we bidden, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk.  

We mogen vragen om een zegen voor de kinderen, voor de school, voor ons gezin.  

 

Zo gaan we verder, in vertrouwen op Hem.  
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                            Nieuwe leerlingen / welkom aan 

 

Meteen na de kerstvakantie kwamen Cas en Solenn er in groep 1c bij en in groep 1d mochten we Daan en Vianna 

welkom heten. Ondertussen zijn we al weer een paar weken aan het werk en zijn onze nieuwe kleuters al weer aardig 

gewend.  

Misschien heeft u het al wel begrepen van uw zoon of dochter, maar regelmatig zijn er leerlingen van de Taalklas die 

onze school als stamschool hebben, bij ons op school. Dit betekent dat zij in de ochtend naar Elburg gaan, maar omdat 

ze in Nunspeet wonen, in de middag naar ons toe komen. Ze mogen ongeveer twee jaar van de taalklas gebruik 

maken en dan is het de bedoeling dat ze volledig bij ons op school komen. Om de overgang soepel te laten verlopen, 

kan het gebeuren dat een kind naast de middagen ook extra ochtenden komt.  

 

 

                           De citotoetsen, rapporten en oudergesprekken  

Vorige week begonnen we met de afname van de zogenaamde Midden Toetsen. De resultaten en de analyse van deze 

M-toetsen zeggen ons iets over de resultaten van het onderwijs in de groep en per kind. Het kan aanleiding zijn om 

het onderwijs aan te passen of andere accenten te leggen. De afwezigheid van veel verschillende kinderen 

(thuisquarantaine of ziek) maakt het een extra uitdaging om alle toetsen bij alle kinderen af te nemen in een bepaalde 

periode. De verwerking daarvan is doorgaans opmaat naar de oudergesprekken en het schrijven/afronden van het 1e 

rapport.  Bovendien werkt de school dit jaar met een nieuw systeem voor analyse. Dat is een kwaliteitsinvestering 

door de school, maar vraagt ook om extra tijd. Alles samen lijkt het ons verstandig om de periode voor het uitvoeren 

van dit alles iets ‘op te rekken.’ Dat betekent het volgende: 

 

1. Het 1e rapport komt niet uit op 18 febr. zoals vermeld op de jaarkalender voor ouders, maar een week later op 25 

februari. Dat is met het ingaan van de voorjaarsvakantie. Het rapport zelf is vernieuwd, meer daarover hoort u later. 

2. De leerkrachten en ouders ‘krijgen’ niet een week, maar twee weken van de ‘oudergesprekken.’  Het gaat om de 

reeds  geplande week van 14 t/m 18 februari en de volgende week van 28 februari tot 25 februari. Zo hopen we  

zowel  voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten iets meer ruimte te hebben. De oudergesprekken zijn (met            

de kennis van nu en op grond van de protocollen) digitaal /telefonisch. In onderlinge afstemming kan het gesprek 

fysiek plaats vinden, bijvoorbeeld als er zorgen zijn.   

 

                        Een geboorte 

 

Zoals uw weet waren er dit jaar maar liefst 3 juffen van de Bron in verwachting. Na het babynieuws van juf Karina en 

juf Thessa kwam in de kerstvakantie ook goed nieuws van juf Bethany. Op 3 januari werd Luna geboren.   

We feliciteren juf Bethany en haar man van harte en wensen hen veel geluk en Gods zegen.   
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                          Even voorstellen 

 

De kinderen hebben onze tuinman misschien wel eens aan het werk gezien. 

Nu hij in dienst van CNS is gekomen, stelt hij zich graag voor.  

Zie onderstaand stukje 

Hoi. Ik ben Wilco Jagtenberg. Ik ben 25 jaar en woon in Nunspeet. 

Ik hou van tuinieren. Dit doe ik bij alle CNS scholen in Nunspeet. 

Mijn hobby's zijn: fietsen, wandelen, afspreken met vrienden en fitness.  

 

                           Project week Landen 7 – 17 maart 

In alle groepen is er na de voorjaarsvakantie een project week  

(10 dagen) waarbij er gewerkt en geleerd wordt rondom het een  

land. De afsluiting is 17 maart. Natuurlijk zal er veel gemaakt  

worden dat het bekijken waard is. Een kijkdag zit er waarschijnlijk  

niet in, maar we zullen nagaan wat we kunnen bedenken om u als  

ouders/verzorgers te laten zien wat er gemaakt en geleerd is.  

 

                            Aanmelden nieuwe leerlingen  

 

Nu ‘de wereld’ er vanwege corona voor het tweede jaar ‘anders uit ziet’ dan gewoonlijk, vervalt ook dit jaar de Open 

Dag en inschrijfavond voor nieuwe leerlingen eind januari. Nieuwe leerlingen kunnen uiteraard (en dat gebeurt ook) 

gedurende het hele jaar worden aangemeld. Zeker als kinderen vier jaar worden in de loop van het schooljaar 

2022/2023 zien we de aanmelding graag tegemoet. Dat is belangrijk omdat we een inschatting moeten maken van het 

aantal groepen dat we kunnen vormen en hoeveel leerkrachten daarvoor nodig zijn. Aanmelden kan bij juf Lian 

Lobbezoo (lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl of 0610122695). Zij verzorgt doorgaans de rondleidingen en regelt de 

inschrijvingen.  Van harte welkom! 

 

 

▪                            Nog even over Corona; de versoepelingen, mondkapjes en het voorkomen van achterstanden. 

 

 

Zoals uw weet gingen de versoepelingen afgelopen woensdag in. De belangrijkste wijzingen voor de basisschool 

zetten we hieronder. 

 

1. Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die 

kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde klachten hebben en een negatieve zelftest dan 

mogen ze ook naar school. 

 

mailto:lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl
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2. Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in 

quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde 

klachten hebben en een negatieve zelftest dan mogen ze ook naar school. 

3. Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de 

leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.   

4. Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend 

advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.  

5. De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in het geval over een 

grote cluster van besmettingen met het coronavirus op een school.  

 

Mondkapjes 

Het protocol voor het basisonderwijs benadrukt ook het dringende  

advies om mondkapjes te dragen vanaf groep 6 als de leerlingen  

door de hal van de school lopen of in de fietsenstalling zijn.  

Hier willen we nog eens op wijzen.  

Het mondkapje mag af op een vaste zit of werkplek in de klas of de hal. 

De leerkrachten zelf zijn  verplicht om een mondneusmasker te dragen,  

maar we willen ook graag dit stimuleren zodat we zoveel als mogelijk  

kunnen bijdragen aan voorkomen van verspreiding van het virus.   

Beslisboom 

Als de nieuwe beslisboom klaar is, zetten we deze z.s.m online.  

 

Onderwijsachterstanden beperken / verwerkingssoftware 

Nu we dagelijks meldingen krijgen van leerlingen die ziek zijn - en hier voorlopig geen eind aan lijkt te komen - heeft de 

school extra geïnvesteerd in zogenaamde verwerkingssoftware waarbij de kinderen de spelling- en taallesjes uit het 

boek digitaal kunnen maken.  Dat zal ons helpen om (juist als er thuis geen lesboeken zijn) om lesachterstand 

gedeeltelijk te voorkomen. In de tijd van de lockdowns stelde de uitgever dit gedeeltelijk gratis te beschikking dus we 

hebben er al even mee kunnen werken.  De software is afgelopen woensdag besteld, dus we hopen daar snel gebruik 

van te kunnen maken.  Deze software kan ook nakijken en natuurlijk ook in de klas zelf worden ingezet. Het kan dus 

helpend zijn als onderdeel van het thuiswerken bij de groepen 4 t/m 8.  

 

                                       Hoofdluis 

 

Vorige week meldde een ouder hoofdluis bij haar kind (bovenbouw locatie). De ouders/verzorgers van de 

desbetreffende groep werden op de hoogte gebracht dat er in de groep hoofdluis in geconstateerd zodat er thuis 

gecontroleerd kan worden. Vanwege corona in combinatie met een tekort aan hoofdluis controleurs verviel de 

hoofdluiscontrole. Het is daarom goed (en bij deze de vraag) dat u bij uw kind(eren) een check uitvoert. Het is 

helemaal geen schande om hoofdluis te hebben. Vervelend kan dat wel zijn. Controle is goed omdat hoofdluis zich 

anders snel kan verspreiden; ook in het eigen gezin. Bovendien is vaak een hele klus die behandeling; daarom kunnen 

we het maar beter voor zijn. Mocht er hoofdluis worden geconstateerd worden in groepen dan kunnen we mogelijke 

een gerichte (her)controle doen. Wilt u daarom uw kinderen controleren op hoofdluis en bijzonderheden aan ons 

(Lian: onderbouw, Martijn: bovenbouw) melden. Er worden nooit namen van kinderen genoemd. Hieronder een link 

naar de website van het RIVM met meer informatie: Controleren en behandelen | RIVM 

 

 

about:blank
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                         Een korte herinnering m.b.t. de Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd  

 

Er zijn al de nodige aanmeldingen binnengekomen en inschrijven voor de Kangoeroe rekenwedstrijd kan nog.  

Informatie over hoe dat kan ontving u reeds per mail.  Halverwege februari ontvangen alle aangemelde kinderen (via 

de ouders) meer informatie over de organisatie.  Wil uw kind vast oefenen of gewoon eens kijken hoe die sommen er 

uit zien? Kijk dan op Kangoeroe digitaal :: W4Kangoeroe  en klik op het gewenste niveau: 

wizFUN is bedoeld voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs 

wizKID voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs  

wizSMART voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.   

 

   

 

                    Studiedag 2 febr.  

Een herinnering: het team heeft woensdag 2 februari een online studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. 

 

 

                      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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