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  AGENDA 

 

 

14 april  

paasviering in de groepen 

(meer informatie volgt) 

20/21 april  

Eindtoets groep 8 

 

22 april  

Koningsspelen 

Bronnieuws komt uit 

  

 

Sneeuwpret op 1 april. 

Een paar kinderen van groep 

7 kwam vol trots hun 

sneeuwpop laten zien die ze 

gemaakt hadden.  

Zijn naam is Olaf! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                            

 

 

  

12 nov. 2021              

                         Pasen, een tijd om te juichen! 

 

Een tijd om te juichen? In deze tijd? Met alle zorgen en onzekerheden die er zijn? Ja 

toch! Juist in donkere tijden - waarin veel mensen gebukt gaan onder zorgen - mogen we 

als christenen juist wijzen op Hem die ons een leven wil geven in eeuwigheid.  Los van 

oorlogen en geweld komt er steeds meer en meer op ons af. Het vraagt nogal wat om 

dan staande te blijven.  Het geloof en vertrouwen op de Hemelse Vader is dan een 

troost en kracht. Die God zond Zijn Zoon voor ons naar de aarde en met Pasen gedenken 

we Zijn opstanding en het nieuwe leven.  Daarom werken we samen met de kinderen 

werken we toe naar het komende Paasfeest. In de komende periode vertellen de 

leerkrachten de Bijbelse verhalen rondom Pasen aan de kinderen en worden 

bijpassende liederen gezongen. Dat is bijvoorbeeld in de hal van de onderbouw heel 

mooi te zien aan de prachtig ingerichte paastafel (zie foto hieronder). 

 

Op donderdag 14 april vieren we de  

kinderen het Paasfeest in de klas. 

We maken daarvoor een liturgie zodat  

u thuis kunt zien wat de inhoud van de  

viering is geweest.    

Hoe beleeft en ervaart u het Paasfeest?  

Daarover gaat het onderstaande gedicht.  

Petrus komt verslagen, 

zichzelf drie maal tegen 

 

De discipelen zoeken, 

van streek hun eigen weg 

De Maria’s staan geschokt,                                    stukje van de paastafel op de onderbouw 

aan het kruis  

Het volk kiest ontdaan, 

de kant van de macht                                                        

Pilatus ziet verbaasd in Jezus een God.                          

En wij?  Wat ervaren wij? 

Jezus kiest niet voor zichzelf, maar uit zichzelf. 

Hij kiest een weg dwars door het duister, 

baant er een tunnel van licht doorheen 

naar het leven. 

Dat is niet om te schrikken, 

maar om te juichen.                                                  

Uit een gedichtenbundel van Chris Lindhout  
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                            Nieuwe leerlingen / welkom aan 

We mochten weer een kleuter welkom heten en wel Levi in groep 1c. We zijn blij dat hij nu ook bij ons op school zit en 

wensen hem een hele fine tijd toe bij ons op de Bron. Ook Jia Jie komt bij ons op school in groep 7b. Zij is deze week in 

Nunspeet komen wonen. Van Harte welkom! 

Oproep voor kleding 

Er gebeurt wel eens een ongelukje en dan hebben we verschoning nodig. Ook bij groep 3 en 4 kan het gebeuren dat 

er een beker over de tafel gaat of een sprong in een plan gemaakt wordt waarbij sokken en broek drijf nat zijn. Geen 

enkel kind vindt het leuk om dan met natte en vieze kleding te moeten blijven rond lopen.  

Vandaar onze vraag:  Heeft u kleding over, waar uw kind is uitgegroeid, zou u deze dan mee willen geven naar school. 

Te denken valt aan ondergoed, sokken en broeken. Zowel voor kleuters als voor kinderen van groep 3 en 4. 

 

 

                           Hoofdluis ouders/verzorger gezocht: een oproep.  

Vaak hoor je het woord NOODKREET als ergens een tekort aan is. Die noodkreet geld toch ook wel voor de zoektocht 

naar ouders/verzorgers die ons willen helpen bij de hoofdluiscontrole.  Het tekort heeft (los van corona) gezorgd dat 

enkele controles niet doorgingen of dat bestaande ouders van het hoofdluisteam vaker werden ingezet. We zijn dus 

dringend op zoek naar ‘nieuwe krachten,’ omdat we ook niet het risico willen lopen dat de controles niet door kunnen 

gaan. Dit in het belang van de kinderen en het voorkomen van een uitbraak. Daarom nog eens deze oproep. Wilt u er 

(nog eens) over nadenken?   

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!! 

   

                            Het schriftelijk en theoretisch verkeersexamen  

                             

Afgelopen dinsdag was het schriftelijk verkeersexamen in groep 7a en 7b. Dat werd digitaal afgenomen. Veel kinderen 

zijn geslaagd. Gefeliciteerd! Andere kinderen gaan op voor de herkansing. Succes daarbij! Op woensdag 13 april volgt  

 

about:blank
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dan het  theoretisch verkeersexamen. Veel ouders/verzorgers van de Bron gaven zich op om langs te route te zitten 

i.v.m. het beoordelen van de verkeershandelingen van de kinderen. Hartelijk dank daarvoor. De gemeente Nunspeet 

heeft laten weten dat het nu door kan gaan en dat er geen instructieavond is, maar dat de uitleg per mail volgt. 

Wethouder Mark van de Bunte zal de diploma’s persoonlijk aan de kinderen in groep 7b uitreiken.  

 

 

                        Koningspelen  

Vlak voor de meivakantie op 22 april zijn er weer Koningsspelen.  

Achter de schermen zijn verschillende organisaties en de school  

aan het werk met de organisatie. Vanuit de traditie van bewegen  

en spelen op het plein zullen de kinderen van groep 4 en 5 samen sport en spel hebben op het plein van de 

bovenbouw. Dat is gelijk een mooie kennismaking voor de kinderen van groep 4 die volgend jaar naar een het gebouw 

van de bovenbouw gaan. De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben de spellen op het onderbouwplein. De kinderen van 

groep 6 t/m 8 gaan naar het sportpark voor een sport en spel dag georganiseerd door Nunspeet Beweegt en lokale 

sportverenigingen. Natuurlijk is er ook weer een koningsontbijt. Wat fijn dat dit weer kan. Zodra er meer informatie 

bekend is, laten we u dit weten.  

 

                         Verkeersveiligheid onderbouw en rekening houden met elkaar  

 

Zo af en toe is het goed om weer eens te wijzen op de verkeerssituatie voor de school bij de onderbouw. In een 

woonwijk waar rond dezelfde tijd veel kinderen gebracht of gehaald worden is het zo ineens vol op de weg, op de 

stoep en/of praten mensen gezellig met elkaar. Dat heeft tegelijkertijd als gevolg dat onbedoeld niet iedereen zich 

even prettig voelt omdat er opstoppingen zijn.  Geheel terecht omdat de plek van het verkeer op de weg rechts is en 

dat soms vergeten wordt. Met name bij het ophalen wordt dan de weg zelf geblokkeerd waardoor een vlotte 

doorgang lastiger is. De boodschap van dit stukje is vooral om elkaar nog eens te wijzen op deze dingen zodat we 

rekening kunnen houden met elkaar. Dat komt ook de veiligheid ten goed. Natuurlijk blijft dit een uitdaging en vraagt 

het soms veel geduld. Het zal echt niet ruimer en breder worden voor de school. Na de gemeentelijke schouw was 

ook de boodschap van de gemeente dat het vooral gaat om menselijk gedrag.  

 

 

                           Het halen en brengen onderbouw en de ouderinloop 3 t/m 8 

 

Zoals u weet hebben we nu een pilot waarbij de kinderen van groep 1 t/m 2 op maandag en vrijdag met hun ouders 

/verzorgers naar binnen mogen komen. Dat mag, maar hoeft niet. Op alle (andere) dagen kan het afscheid dus 

plaatsvinden bij het hek plaatsvinden en kan uw kind na de begroeting zelf naar binnen, net als de kinderen van groep 

3 en 4. We laten deze werkwijze voor nu zo bestaan. Het lijkt er op dat deze balans werkbaar is. Dit komt nog terug ter 

bespreking met de oudergeleding van de MR. 

Eerste data Ouderinloop groep 3 t/m 8. 

In een vorig bronnieuws vertelden we u dat we twee maandelijks een ouder inloop zouden willen organiseren vanaf 

groep 3. Daarbij kunt u 's morgens even meelopen met uw kind in groep 3 t/m 8. U kunt even het lokaal zien en de 

plek van uw kind e.d.  Het gaat om een kort moment van 08.20 tot 08.30, daarna starten de lessen zoals gewoonlijk.  
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We hebben twee verschillende data geprikt: een voor groep 3 t/m 4 en een voor 5 t/m 8 in verband met de 

mogelijkheid dat u zowel kinderen op de onderbouw als bovenbouw locatie hebt.  De eerste ouderinloop voor de  

groepen 3 en 4 is op woensdag 6 april.  De inloop voor de groepen 5 t/m 8 is op maandag 11 april. De volgende keer is 

dan in juni. Die datum wordt dan ook weer bekend gemaakt in het Bronnieuws.  

 

                         Datum eerste Leerling panel op 18 mei 

 

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. In het vorige Bronnieuws schreven we er 

al over.  Het eerste leerling panel over de uitslag van de Leerling Tevredenheids Peiling (LTP) van  november 2021 zal 

gehouden worden op 18 mei.  De groepen gaan dit samen met de leerkracht voorbereiden. 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 pas ook mooi bij burgerschapsvorming. Voordat 

kinderen deelnemen zal er aan de ouders om toestemming worden gevraagd.  

 

 

 

 

 

     

                         

                         Het project over de landen en de kijkmiddag  

We kijken terug op een mooie kijkmiddag. Wat is er veel gemaakt door de kinderen en was er veel te zien!  Fijn om 

ook weer ouders/verzorgers in de school te zien. Dat hebben we allemaal gemist. Op de website van school staan veel 

foto’s uit alle groepen. Projectweek Landen 115 foto’s uit alle groepen | CNS (debron-nunspeet.nl) 

 

 

                     4W – WereldWijdeWiskundeWedstrijd; een terugblik! 

 

Er hebben uiteindelijk maar liefst 46 kinderen deelgenomen aan de Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd.  Van groep 3 tot 

en met groep 4. Vaak vroeg ik naar de ervaring:  “Hoe ging het?” De reacties zijn wisselend van “het viel me mee” tot 

“heel moeilijk!”  De antwoordbladen van de kinderen zijn nu opgestuurd en we hopen in april/mei meer te horen. Als 

de herinneringen en schoolprijzen bezorgd worden zullen de kinderen die hebben deelgenomen hier uiteraard meer 

over horen.  

 

                      Kinderen op het schoolplein na schooltijd  

                    
Als het weer mooi weer is (zoals enkele weken geleden) dan wordt het na schooltijd drukker op het plein. Kinderen 

van de onderbouw spelen op het bovenbouw plein of juist andersom. Dat is vaak gezellig, maar gaat ook wel eens mis. 

U moet dan denken aan vandalisme, het wegnemen van putdeksels (met dus val gevaar) of overlast voor groepen die  

about:blank
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nog les hebben. Mocht uw kind spelen op het schoolplein na schooltijd wilt u dan bewust zijn van het bovenstaande 

en waar nodig het gesprek aan gaan? Sommige kinderen zijn nog erg jong en kunnen niet alles overzien of ‘lopen mee’ 
met oudere kinderen waardoor het gedrag ook verandert. Kinderen van de onderbouw die op maandagmiddag en 

vrijdagmiddag vrij zijn, kunnen uiteraard beter niet gaan spelen op het plein op de bovenbouw terwijl alle kinderen 

daar nog les hebben.  

 

 
                      Twee leerlingen van de Bron vallen in de tafeltennisprijzen 

 

In de voorjaarsvakantie – als weer even geleden – was het tafeltennistoernooi en een prijs gewonnen. De zussen  

Lyanne en Marrissa van de Berg wonnen veel wedstrijden en daarmee allebei een prijs. Lyanne was winnaar in de 

categorie meisjes 7/8 jaar en Marissa 2e in de categorie meisjes 11/12 jaar.  Gefelicteerd! Hieronder een paar foto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

Marissa in actie en met de beker                                                       Lyanne in actie en met de beker 

 

 

                Avond4daagse van 16 t/m 19 mei 2022   

 

Na het afgelasten van de avond4daagse in 2020 en 2021 staan nu alle seinen op groen. Zoals het nu lijkt, gaat de 

avond4daagse dit jaar door. De komende avond4daagse is van 16 t/m 19 mei 2022. Wij doen als school niet in 

schoolverband met mee de Avond 4 daagse, maar u kunt uw kinderen op eigen gelegenheid inschrijven. 

In de bijlage bij dit Bronnieuws vindt u een  poster/flyer van de organisatie met meer informatie over het inschrijven 

 

Toevallig valt de avond4daagse samen toevallig samen  met de week van de oudergesprekken. We zullen samen 

nagaan of we met het plannen en de tijden van de gesprekken rekening kunnen houden, want uiteraard hebben de 

kinderen vaak ook begeleiding nodig. Mogelijk kunnen de ouder waarvan de kinderen de avondvierdaagse gaan 

lopende gesprekken achterop de middag plannen. We komen hier op terug 

 

 

                      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.  

about:blank
about:blank
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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) 

 


