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  AGENDA 

 

 

voorjaarsvakantie  

28 febr. tot 4 maart 

 

Start projectweek  

7 maart 

 

Klankbordgroep De Bron 

10 maart  

 

Bronnieuws komt uit 

11 maart 

Afsluiting project  

17 maart met een  

‘vorm van een kijkmiddag’ 
 

Klankbordgroep 

17 maart 

 

Digitaal verkeersexamen 

groep 7a en 7b 

26 maart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                            

 

 

  

12 nov. 2021              

                         Geweld leidt tot niets en …. kiezen voor liefde.  

  

Bij elk Bronnieuws probeer ik een stukje te schrijven dat aansluit bij de huidige tijd, de 

omstandigheden of periode van het jaar. Meestal weet ik snel wat ik wil schrijven; deze 

keer was dat echt lastiger. Onze wereld - en alles waarover we horen - lijkt dag na dag 

complexer te worden. Wat kun je dan nog zeggen of wat schrijf je, dat zinnig is, dat 

relativeert of bezinning geeft?  Wat kunnen wij als ‘volwassen opvoeders’ onze kinderen 

dan nog meegeven als zij steeds weer zien dat juist volwassenen, die beter zouden 

moeten weten, elkaar intens verdriet doen? 

 

Gisteravond zat ons gezin met het bord op school voor de televisie te kijken naar het 

journaal. Na de versoepelingen rondom corona, nu aansluitend een oorlog met grote 

gevolgen.  Mijn twee dochters kijken naar de televisie; plotseling zegt de oudste van 18, 

“Wat hebben wij, terwijl we zo jong zijn, allemaal al wel niet meegemaakt, wat gaat er 

nog komen?’   
 

Dan is het moeilijk antwoorden; behalve bevestigend: “Ja ,je hebt veel meegemaakt 

terwijl je nog zo jong bent” en “Ja.. er zal waarschijnlijk nog veel gebeuren.”  Je wilt op 

dat moment als ouder ‘sterk en rustig’ blijven en in elk geval thuis veiligheid bieden. 

Simpelweg omdat je je kind(eren) liefhebt.    

U herkent dat mogelijk, die vragen van uw kinderen. Soms ‘pakken ze meer op,’ dan wij 

denken.  Wij hebben alle antwoorden niet. Wel doen we ons best om thuis, op school en 

waar we dat kunnen er te zijn voor onze kinderen.  We doen ons best om van alles te 

organiseren; juist als het onverwacht weer anders loopt dan we dachten.  Ook al weten 

en geloven we dat God ons ziet en we op Hem mogen vertrouwen; het kan je wel moe 

en bezorgd maken. En nu? Nu weer dat geweld.  

 

In een gedichtenbundel van Chris Lindhout kwam ik het onderstaande gedicht tegen. 

Het wijst op het belang van liefde. Laten we daar voor kiezen in alle omstandigheden.  

 

Geweld leidt tot niets 

 

Zeg mij welk wapen heeft ooit vrede gebracht? 

Zeg mij welk scheldwoord bracht ooit mensen tot elkaar? 

 

Zeg mij welke moord bracht de wereld tot leven? 

Zeg mij welke respectloze film heeft ooit geleid tot wederzijds begrip? 

 

Zeg mij welke machthebber niet uit angst regeert. 

Zeg het mij en ik neem al mijn woorden terug. 

Tot zolang kies ik voor de Liefde.  
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                            Nieuwe leerlingen / welkom aan 

 

In de afgelopen periode, zijn er geen nieuwe kinderen bij ons gestart op De Bron, wel kwamen Macy en Livia 

kennismaken. Zij zijn net vier jaar geworden en zullen na de vakantie starten. Macy in groep 1c en Livia in groep 1d. 

Hartelijk welkom alle twee en we hopen dat jullie een fijne tijd gaan hebben bij ons op de Bron. 

 

 

                           De rapporten, oudergesprekken en nu vakantie.  

 

De rapporten gingen eind deze week mee. Ook vonden er veel oudergesprekken plaats. Nu is het voorjaarsvakantie 

voor de kinderen. Sommige gezinnen gaan op vakantie, andere gezinnen blijven thuis. Hoe uw / jullie vakantie er ook 

uit gaat zien; we wensen alle gezinnen een fijne tijd toe.  

 

                           Versoepelingen corona en ouders in de school, waaronder het halen en brengen onderbouw  

 

Met de versoepelingen die eerder deze week en ook vanaf vandaag ingaan is duidelijk dat ouders weer in de school 

mogen, dat het team weer fysiek mag vergaderen, dat ouderavonden e.d. weer mogelijk zijn en ook de groepen 

kinderen weer gemengd kunnen worden.  De 1,5 meter afstand is opgeheven en op school zijn ook de mondkapjes 

niet meer aan de orde.  We blijven de zelftesten voor 6 t/m 8 aan de orde. Vrijwillig 2 keer per week.  

Bijna twee jaar lang hebben we met name rondom het halen en brengen op de onderbouw gewerkt met een systeem 

waarbij de kinderen voor de school werden afgezet. U nam afscheid van uw kind, waarna het na opvang/begroeting 

bij het hek, naar binnen liep naar de eigen groep. Dat was even wennen en plannen, maar werkte uiteindelijk steeds 

beter omdat de leerkrachten de kinderen opvingen en zeker ook de kleutergroepen daardoor steeds ook rond half 

negen konden starten.  

Tegelijkertijd zorgde dit ervoor dat er minder spontane contacten konden zijn tussen ouders en leerkrachten en de 

ouders/verzorgers hun kind niet in de klas konden zien. Dat is als een gemis ervaren door een aantal ouders. Nu er 

weer meer mogelijk is, blijkt uit het overleg met andere scholen, met leerkrachten en met de MR dat veel scholen 

hebben ontdekt dat ze niet meer compleet terug willen naar de oude werkwijze, maar het ook niet zo willen houden 

zoals het nu is.  

 

Met andere woorden: de scholen zoeken naar een goede balans, waarbij op gezette momenten de kinderen van de 

kleutergroepen naar binnen kunnen worden gebracht door de ouders/verzorgers, maar waarbij de kinderen op 

andere dagen buiten de school afscheid nemen en zelf naar binnen gaan.  

 

Het kan zijn dat we daar mee gaan experimenteren voordat we een definitieve vorm vinden. Op de Bron is hierover 

gesproken en het volgende is bedacht en ligt op dit moment ter bespreking voor bij de MR.   

 

Omdat de (P)MR nog onvoldoende tijd heeft gehad om te kunnen reageren, leest u hieronder de plannen; die op 

moment van schrijven nog niet definitief zijn. Als de MR heeft kunnen reageren, bevestig ik e.e.a. volgende week per 

mail.  
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Waar denken we nu dus over als een eerste experiment / pilot? [onder voorbehoud] 

1. Het is na de voorjaarsvakantie elke dag mogelijk om uw kinderen (net als nu) in vertrouwen ‘af te geven’ bij 

het hek zodat zij na het afscheid van u en na de begroeting bij het hek naar hun klas lopen. De meeste 

kinderen zijn hier aan gewend en dit verloopt goed. Dus dat is prima.  

 

2. Op maandag en vrijdag kunnen de ouders/verzorgers van de kleuters de kinderen zelf naar binnen brengen en 

zo een kijkje in de klas nemen. Met een groot aantal kleuters per groep,  geldt hier uiteraard ook dat enige 

vorm van doorstroom wenselijk is. Doel is natuurlijk dat via deze manier (zowel aan begin als het einde van de 

week) er nu weer een mogelijkheid is om even contact te hebben met de leerkracht en uw kind in de klas te 

zien als u dat wilt.  

 

3. Op dinsdag, woensdag en donderdag geldt dus dat alle kinderen – net zoals nu – bij het hek opgevangen 

worden en u dan buiten afscheid nemen.  De kinderen worden op deze dagen dus niet naar binnen gebracht 

door ouders/verzorgers.  

 

 Dit is dus hoe het er ongeveer (hoogstwaarschijnlijk) gaat uit zien.  

 

Ouderinloop groep 3 t/m 8 

Voor de groepen 3 t/m 8 organiseren we dan weer 5 keer per jaar een ouderinloop van 08.20 tot 08.30. Dit is dan 

vooral bedoeld voor het contact tussen u en uw kind en minder om in gesprek te gaan met de leerkracht. 

 

 

                        Zwangerschap juf Nathalie  

 

Juf Nathalie (groep 5b) is in verwachting. Daarover werden de kinderen en ouders/verzorgers van haar groep al 

geinformeerd. We wensen juf Nathalie een goede periode toe en hopen en bidden dat de zwangerschap goed 

verloopt.  

 

 

                       Afscheid juf Gerrie  

 

Vanmiddag is het dan zover. We nemen als team afscheid van juf Gerrie die na ruim 20 jaar bij CNS gewerkt te hebben 

ons gaat verlaten omdat ze een nieuwe uitdaging aangaat om een andere school.  We wensen juf Gerrie namens de 

kinderen, ouders en onszelf een goede nieuwe tijd toe en veel succes!  Natuurlijk bedanken we juf Gerrie voor alles 

wat ze voor de kinderen en de school heeft gedaan en betekend.  

 

                       Leerlingpanels  

 

 

Voor de tijd van Corona organiseerde De Bron  leerling panels waarbij leerlingen van groep 5 t/m 8 namens de groep 

in gesprek gingen met de directeur over onderwerpen die kinderen aangaan. Binnenkort zal er weer een leerling panel 

plaatsvinden naar aanleiding van de opmerkingen van de kinderen rondom de Leerling Tevredenheids Peiling (LTP) 
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die in november gehouden werden. Van dit leerling panel wordt een verslag gemaakt. Het houden van een leerling 

panel is een goede manier om met de kinderen in gesprek te gaan en te luisteren naar wat hen bezig houdt. 

     

                         

                         Het project over de landen en de kijkmiddag  

Na de voorjaarsvakantie starten alle groepen volop met lessen 

en activiteiten rondom een land dat gekozen is om over te werken. 

 

We wensen alle groepen daarbij veel plezier! 

 

In lijn met de versoepelingen waarbij in protocollen wordt vermeld dat ouderavonden mogelijk zijn gaan we er van uit 

dat een kijkmiddag rondom het project mogelijk is. We zullen nagaan op welke manier en vorm we dit gaan 

organiseren. Op dit moment denken we hier nog over na en we zullen hier na de voorjaarsvakantie over 

communiceren.                                      

 

 

                     4W - WereldWijdeWiskundeWedstrijd  [voor de kinderen die zich aan hebben gemeld] 

 

Er hebben zich maar liefst 13 duo’s en 17 kinderen (solo) aangemeld voor de Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd.  Samen 

zijn dat 43 kinderen. We gaan nu achter de schermen verder met de organisatie en zullen de kinderen en ouders 

informeren. De wedstrijd is digitaal en dus via een chromebook, maar het kan volgens de organisatie ook nog op 

papier. Mogelijk is dat zeker voor de kinderen van groep 3 en 4 een betere optie. Daar zullen we intern nog over 

overleggen.  

De wedstrijd is overigens wereldwijd op dezelfde dag en wel op donderdag 17 maart.  

 

Wil uw kind 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.   

 

                              

                        Klankbordgroep 17 maart  

 

In de tweede week na de vakantie is er een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Bron. In de grote hal van de 

dependance aan de Meester Drostweg 6, kan dat weer fysiek.  

Onderwerpen zullen o.a. zijn het gevolg van corona voor kinderen (thuisonderwijs), de Leerling Tevredenheids Peiling, 

de schoolontwikkeling en verschillende onderwerpen die ouders zelf inbrengen. De ouders van de klankbordgroep 

ontvangen het programma van deze avond na de voorjaarsvakantie per mail.  

  

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie/interactief-oefenen
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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) 
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