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AGENDA 

 

 

23 t/m 25 mei 

schoolkamp gr. 8 

 

woensdag 25 mei  

Studiedag team (lln. vrij) 

 

26 en 27 mei 

Hemelvaartsvakantie 

 

donderdag 2 juni  

Pinksterviering, 19.00 uur 

Hervormde Dorpskerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 17 juni  

Bronnieuws komt uit 

 

zondag 19 juni  

CNS Themadienst 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                            

 

 

  

 

 

                 Op weg naar Pinksteren;  

                 een uitnodiging voor de pinksterviering op 2 juni 

 

In het kerkelijke jaar valt het Pinksterfeest  50 dagen na Pasen. We zijn dus op 

weg naar het Pinksterfeest. Pinksteren is het feest waarop we de komst van 

Heilige Geest vieren en herdenken.  Het woord Pinksteren is afgeleid van het 

Griekse woord ‘pentakosta’ dat ‘vijftigste’ betekent. Het wordt dus gevierd op de 

zondag die 50 dagen na Pasen valt en 10 dagen na Hemelvaart.  Pinksteren valt 

bovendien op de zevende zondag na Pasen. Zeven is een belangrijk, kerkelijk, 

getal. Het duidt de volheid of volledigheid aan en het getal zeven komt in de 

bijbel vaak voor.  

Met Pinksteren wordt de Heilige Geest herdacht die uit de hemel op de 

apostelen en andere gelovige aanwezigen daalde. Na de dood van Jezus (Goede 

Vrijdag) en zijn wederopstanding (Pasen) hadden de volgelingen van Jezus nog 

veertig dagen (Hemelvaart) steun aan zijn aanwezigheid. Jezus had de Heilige 

Geest beloofd; als trooster en helper voor zijn discipelen. De heilige Geest brengt 

de aanwezigheid van God heel dichtbij.  

 

Op school bereiden we ons samen met de kinderen voor op de Pinksterviering. 

Die is donderdagavond 2 juni om 19.00 uur in de Hervormde Dorpskerk. We 

worden muzikaal begeleid door een band. Het thema is Feest!  Het is ook een 

feest om weer fysiek samen als school een viering te mogen hebben. We zien er 

naar uit. De kinderen van de verschillende groepen maken versieringen die te 

maken hebben met het Pinksterfeest. We leren liederen en een aantal kinderen 

leveren een speciale bijdrage aan de viering. We zien er naar uit! U ook? 

We hopen u graag te zien op donderdag 2 juni!    Van harte welkom!  
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                           Nieuwe leerlingen / welkom aan 

 

Allereerst een afscheid. Na een aantal weken bij ons op school te hebben gezeten, is Katya terug naar de Oekraïne. 

We zijn blij dat we haar voor een aantal weken een veilige en fijne plek hebben kunnen bieden. We bidden voor het 

gezin dat zij een veilige terugkeer mogen hebben. 

De laatste kleuters stromen nu binnen. Ties en Sam zijn groep 1c komen versterken en Thijs, Senn en Liv zijn 

aangeschoven in groep 1d. Welkom, leuk dat jullie er nu ook zijn. 

Ook mochten we Sterre (groep 6) en Noud (groep 1b) welkom heten Zij hebben de overstap naar onze school 

gemaakt. Fijn dat jullie er zijn. 

Vraag vanuit de onderbouw 

Veel kinderen komen op de fiets, prima. Dat is gezond en fijn en moedigen wij ook aan. Toch hebben wij hier een 

vraag/ opmerking over. We zien dat kinderen die relatief dicht bij school wonen ook op de fiets komen. Dat terwijl de 

afstand prima te voet kan worden afgelegd. Misschien kunt u daar eens over nadenken. Laat uw kind dan te voet 

komen, dit scheelt ruimte in het fietsenhok en daarmee ook ruimte op het plein, want steeds vaker staan de fietsen 

geparkeerd op het speel gedeelte van het schoolplein. 

Met betrekking tot de ruimte in het fietsenhok ook de volgende opmerking. Regelmatig komen er stepjes mee naar 

school. Handig wanneer uw kind lopend komt, maar we willen u vragen deze stepjes weer mee naar huis te nemen en 

dan eventueel ’s middags weer mee te nemen wanneer u uw kind komt ophalen. De collega’s die ’s ochtends op het 
plein staan om de kinderen te verwelkomen, weten niet meer waar ze alle meegebrachte steppen neer moeten 

zetten. We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

 

                            Schooleisjes, het kan weer! 

 

- Maar let op, door te kort aan chauffeurs hebben wij een extra schoolreisdag toegevoegd - 

Nog even en het is zover, dan gaan de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreis. Langzaam aan is de spanning gestegen: 

Waar gaan we naar toe?  

De kleuters gaan woensdag 22 juni naar Heggies speelschuur in Emst. We kunnen daar volop spelen in de 

(binnen)speeltuin en ook buiten is er gelegenheid om samen te spelen. De kinderen krijgen naast drinken, friet en een 

ijsje.   

Op donderdag 23 juni gaan de groepen 6, 7a en 7b zullen dit jaar naar Slagharen afreizen. Het pretpark voor een 

gezellige dag weg. In de bossen liggen ruim 30 topattracties. Genoeg te doen dus. Friet met mayo en een snack maken 

de dag compleet. 

Op maandag 27 juni gaan de groepen 3a 3b, 4a, 4b, 5a en 5b op pad. Zij zullen naar dierenpark Amersfoort gaan. 

Naast de dierentuin is er ook een uitdagende speeltuin te bezoeken. Ook krijgen de kinderen friet met wat lekkers 

erbij. 

Voorafgaand aan de schoolreisjes ontvangt u nog een brief met specifieke informatie over vertrektijden enz. Wel 

willen wij u vragen of u de bijdrage voor het schoolreisje (groep 1 en 2: 10 euro en de groepen 3 t/m 7: 18,50) alvast 

mee wil geven aan uw kind(eren). Dit kan bij de leerkracht in geleverd worden. 
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                           Zwangerschappen; blijde verwachting! 

 

Misschien had u het al gehoord, want het is al lang geen geheim meer; zowel juf Ruth (onderwijsassistent op de 

bovenbouw) als juf Arina (onderwijsassistent op de onderbouw) vertelden het mooie nieuws dat zij in blijde 

verwachting zijn.   

 

Juf Ruth en haar man verwachten een kind in oktober. Juf Arina en haar man verwachten een kind in november. 

Tegenwoordig is er een leuke manier omdat te delen met vrienden en collega’s. U ziet het hieronder (links juf Ruth, 

rechts juf Arina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen beide collega’s een goede zwangerschapsperiode en Gods zegen toe!  We hopen en bidden dat de 

zwangerschapsperiode verder goed mag verlopen.  

 

We hopen dan ook straks in oktober en november mooi nieuws te horen!  

 

 

 

                       Formatie 2022/2023 

De formatie (verdeling van de leerkrachten over de groepen)  is bijna rond. Er zijn nog een paar uitdagingen die om 

een oplossing vragen. De komende weken proberen we laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten.   
 

Op 23 mei wordt de formatie besproken met de MR.  Op 25 mei (studiedag) bespreekt het team de formatie.  

 

Daarna gaan we werken aan de bekende ‘formatiebrief voor ouders.’   
 

Nog even geduld dus; eind juni / begin juli hoort u meer. 
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                          Uitslag Wereldwijde Kangoeroe rekenwedstrijd 

De uitslag van de wereldwijde kangoeroe wedstrijd is binnen. Dat wil zeggen dat we de scores kunnen downloaden via 

de website van de organisatie.  

 

Wat gaat er nu gebeuren? 

1. Volgende week (of net na Hemelvaart) ontvangt elke ouder/verzorger van een deelnemende leerling een 

persoonlijke mail met daarin de uitslag en de uitleg van de zogenaamde percentielscore. Die score zegt iets over 

hoe de uitslag (het aantal behaalde punten zich landelijk verhoudt tot andere deelnemers in dezelfde 

moeilijkheidsgraad)  U kunt dan de uitslag aan uw zoon/dochter doorgeven.  

 

2. We gaan per groep en categorie (solo/duo/jongens en meisjes) de groepswinnaars op een rijtje zetten en de 

herinneringscertificaten downloaden.  

 

3. De prijzen en herinneringen zijn ook deze week geleverd. Het uitdelen daarvan gebeurt in de week na Hemelvaart. 

Alle kinderen krijgen een prijsje/herinnering en de groepswinnaars ontvangen daarnaast nog  een extra prijs.  

 

       Er hebben dit jaar veel kinderen deelgenomen. Het bovenstaande is dus een hele klus, maar dat komt goed!  

 

 

                            Schoolvakanties 2022/2023 & verlof 4 jarigen.  

We zetten de het vakantierooster voor 2022/2023 (voor de nieuwe ouders) nog eens hieronder.  

Intussen staat dit vakantierooster ook op de schoolwebsite.  

Vakanties 2022/2023   

herfstvakantie 24 okt. 2022      28 okt. 2022 

kerstvakantie 26 dec. 2022       6 jan.  2023 

voorjaarsvakantie 27 febr. 2023       3 mrt. 2023 

paasvakantie 7 apr. 2023       10 apr. 2023 

meivakantie 24 apr. 2023        5 mei 2023 

hemelvaart 18 mei 2023        19 mei 2023 

pinkstervakantie  29 mei 2023        29 mei 2023 

zomervakantie 10 juli 2023        19 aug. 2023 

 

Afwezigheid 4 jarigen (wanneer melden/aanvragen?) 

We maken gebruik van de gelegenheid om nog even te wijzen op het aanvragen (laten weten) van verlof voor 

leerlingen die nog 4 jaar zijn. Zoals u weet kunnen kinderen die nog 4 jaar als ze moe zijn of vanwege gezinsactiviteiten 

thuis worden gehouden. Een verlofformulier kunt u via de leerkracht of Lian opvragen en bij hen weer inleveren. 

Soms geven ouders dit ‘als mededeling of vlak van te voren, dezelfde ochtend door’ via een berichtje op Parro. Dat 

kan binnen de school ‘onhandig’ zijn.  Dat bericht moet dan maar net gelezen worden. Voor de leerkracht is het 

prettig dat dit tijdig te weten. Dat heeft te maken met de planning; maar ook het algemene lesprogramma.  

De kleuters draaien immers mee met de groep als geheel en de stoeltjes/materialen worden klaar gezet.  

Bij een plotselinge ziekte is dit uiteraard anders.  
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                              Terugblik voetbaltoernooi 18 mei  

 

We kijken terug op een leuk voetbaltoernooi met mooi weer. 

Er is flink en gezellig gevoetbald in de verschillende poules. 

We hopen dat elke leerling plezier heeft gehad.  

 

De twee teams van de meisjes troffen elkaar in de finale en werden 

daardoor 1e en 2e op het voetbaltoernooi. Ze namen dan  

ook twee bekers en de grote wisselbeker mee naar school. 

Van harte gefeliciteerd!   

Spelplezier is natuurlijk het belangrijkste. We danken daarom alle  

ouders voor het organiseren, het begeleiden en coachen.  

 

   

                          Oefenen voor de oversteekdiploma’s: van de verkeersouders… 

 

Woensdag 18 mei jl. hebben de kinderen van groep 3 en 4 gelopen voor het oversteekdiploma. De week ervoor 

hadden zij al goed geoefend. Zo goed, dat alle kinderen van groep 3 het oefendiploma hebben gehaald. Alle kinderen 

van groep 4 (en dat waren er heel veel) hebben uit handen van de verkeersouders het oversteekdiploma mogen 

ontvangen. Wij willen alle ouders, die zich hebben opgegeven en hebben mee geholpen aan dit oversteekexamen, 

hartelijk bedanken voor jullie inzet en hulp. Zonder jullie hulp hadden wij dit niet kunnen realiseren! 
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                              MR - ouder gezocht!  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder, die 6x per jaar, tijd en zin heeft om de ouders van de kinderen op onze 

school te vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad. 

De MR denkt mee, geeft advies en kan een beslissende stem uitbrengen. 

We zoeken een ouder die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2022/2023 voor een termijn van tenminste 2 

jaar beschikbaar wil stellen.  

Voelt u zich betrokken bij de school van uw kind(eren) en wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van De 

Bron? Geef u dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 3 juni. Wilt u dan een mailtje sturen naar 

mrdebron@cnsnunspeet.nl ?  

Mocht u vragen hebben over de MR, dan kunt u altijd een van onze leden aanspreken. Zijn er meer geïnteresseerden, 

dan worden er verkiezingen gehouden.  

We hopen dat de vacature snel vervuld zal zijn en kijken uit naar uw aanmelding.  

 

 

                        Schoolkamp 

De kinderen van groep 8 gaan van 23 t/m 25 mei op schoolkamp. We wensen hen een fijne tijd toe. We hopen dat de 

weersvoorspellingen verbeteren! 

 

 

                      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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