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AGENDA 

VAKANTIE BIJBELWEEK  

17, 18 en 19 aug. 

(meer informatie en opgeven zie 

verder op in dit Bronnieuws) 

 

 maandag 22 augustus 

1e schooldag  

  

vrijdag 26 augustus 

Bronnieuws komt uit 

 

maandag 29 augustus  

hoofdluiscontrole OB 

 

maandag 5 september 

hoofdluiscontrole BB 

& informatieavond ouders 

leerlingen onderbouw 

 

dinsdag 6 september 

informatieavond ouders 

leerlingen bovenbouw 

 

woensdag 7 september 

Studiedag team (lln. vrij) 

 

vrijdag 9 september 

Bronnieuws komt uit 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 nov. 2021              

                 Fijne vakantie ….. 
 
Met het uitkomen van het laatste Bronnieuws van dit schooljaar is de vakantie voor de kinderen 

dan toch echt bijna begonnen.  We zeggen vaak en ook nu: “wat een bijzonder jaar was het toch!”  

Achteromkijkend mogen we zeggen dat er ook in het afgelopen jaar weer veel werk verzet is door 

kinderen, ouders en het team. U was, jij en ik waren daar bij en droegen op onze manier ons 

steentje bij. Het was een jaar met ‘mooie en fijne’ en soms met ‘minder prettige’ momenten.  

 

Als team hebben we ondanks de omstandigheden rondom corona veel kunnen oppakken, 

evalueren en bespreken en zijn er nieuwe (onderwijskundige) plannen gemaakt. Het was een jaar 

waarin we ook naast nieuwe kinderen ook weer nieuwe collega’s mochten verwelkomen. Dat 

levert altijd weer frisse ideeën en nieuwe energie op.  

 

Voor de gezinnen (ouders en kinderen) zijn er ook dit jaar de nodige uitdagingen geweest. 

Vanwege corona waren groepen thuis en/of kinderen langere tijd afwezig. Dat was niet altijd 

gemakkelijk en heeft ook gevolgen voor welbevinden en het onderwijs gehad.  

 

Het is nogal wat om te midden van verschillende belangen en inzichten, verschillen in kennis 

en kunde (passend) onderwijs naar ieders tevredenheid te verzorgen. Natuurlijk ging niet alles 

goed of perfect. We hebben we daar samen - binnen de kaders van onze mogelijkheden en de 

gegeven omstandigheden-  zo goed als mogelijk ons best voor gedaan. Daarvoor wil ik het team 

bedanken, maar ook u als ouders in de ondersteuning van uw kind(eren). 

Als school kregen we van u de nodige hulp en ondersteuning. Het is onmogelijk om iedereen die 

ons hielp bij naam te noemen, maar dat u ons (in welke vorm dan ook) heeft geholpen, is zeer 

gewaardeerd. Of het nu gaat om uw ‘zitting’ in de MR, OR, klankbordgroep, verkeersouders of 

een andere commissie of dat u anderszins ondersteunde door bijvoorbeeld te rijden naar een 

uitje, schoon te maken of mee te fietsten naar de gymzaal. U was er om:  

- de school te ondersteunen in de meest brede zin van het woord; 

- mee te denken over de schoolontwikkeling; 

- mee te denken over de koers van de school; 

- kritische vragen te stellen; ons scherp te houden. 

 

Zolang we weten dat al onze inspanningen uiteindelijk bedoeld zijn om ‘onze’ kinderen te 

doen ‘groeien en bloeien,’ mogen we tevreden en trots zijn. Gelukkig mogen ook weten 

dat God er bij was en blijvend met ons mee wil gaan. Het past ons om hem te danken voor alle 

zegeningen die we ontvingen.  

 

Tijdens de zomervakantie mag er dan ook genoten worden van de rust, de vrije tijd en de 

momenten samen als gezin. We weten en beseffen dat niet alle gezinnen compleet zijn en er 

gebrokenheid is.  

 

We wensen alle kinderen - en alles ouders/verzorgers - een hele fijne zomervakantie! 

 

De kinderen van groep 8 – die straks naar nieuwe scholen gaan – wensen we in het bijzonder 

Gods zegen toe! 
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                               Bedankje van Stichting Barnabas 

 

Hartelijk bedankt voor jullie mooie gift n.a.v. de collecte tijdens Pinksteren voor Oekraïne. Terwijl de oorlog in Oekraïne 

doorgaat, blijft de Stichting Barnabas hulp bieden. Eind mei is er tweede een transport vertrokken vanuit Nunspeet 

naar West-Oekraïne. De focus ligt dit keer op het brengen van stapelbedden, poedermelk, medicijnen en kinderspeel-

goed. Naast de twee transporten hebben we betrouwbare contacten in zowel West als Oost Oekraïne die we steunen 

met onder andere voedsel en benzine voor evacuaties. Nogmaals dank dat jullie hier onderdeel van zijn! 

 

 

                             Afscheid van groep 8 

 

 

Afgelopen dinsdag namen we afscheid van 36 kinderen van groep 8.  

Het gaat om: Anouk van Ark, Seraj Baalbaki, Marissa van den Berg,  

Dinand Bikhari, Anne Britt Bode, Tom van den Brink, Aimy Dezijn,  

Jaden Dinkelkamp, Amy-Lynn Fidder, Noa van de Gronden,  

Nathan ten Have, Britt Hoek, Florein Hoekerd, Feline van ’t Hof,  

Jonathan van Klompenburg, Twan Kroese, Louisa Lankman,  

Quinten Martowirono, Mathijs Merkus, Thijs Mulder, Tygo Mulder, 

 Amos Pluim, Ame van den Pol, Zakaria Qabalah, Rafael Rodrigues  

De Sousa, Levi Schouten, Britt van Spijkeren, Ivar van de Steeg,  

Sterre Vis, Timo Vis, Zerra Vis, Julian Visch, Emma Vlak, Nick Vos  

en David van de Zande.  

--------------------------------------------------- 

Onder: musical groep 8 (slotlied)                                                                  boven: afscheidscadeau aan de school 

 

We hebben genoten van de musical. Een spetterend optreden met veel acteer talent. Als meesters en juffen kregen 

we een mooie herinnering aan deze sterren.  Het afscheidscadeau was een schoolpleintegel met jullie namen. Dank! 

Meester Marco zal de tegel plaatsen op het plein. Zo kunnen we nog vaak aan jullie denken! 
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Na de basisschool zullen deze kinderen van groep 8 uitwaaieren naar verschillende vormen van het voortgezet 

onderwijs, waar onze ‘hoogste groepers,’ daar de ‘laagste groepers’ zullen zijn. We zullen jullie gaan missen en 

wensen jullie Gods zegen en veel succes toe op je nieuwe school. Laat nog eens horen hoe het met jullie gaat, 

we vinden het bijvoorbeeld leuk om jullie eerste rapport te zien. ‘Waai dus gerust nog eens binnen!’ 
 

 

                                VAN DE VERKEERSOUDERS 

 

 

Woensdag 29 juni jl. hebben wij met alle kinderen uit groep 4 het fietsen geoefend van het hoofdgebouw aan de 

Julianastraat naar de dependance aan de Meester Drostweg. Daarbij hebben wij diverse verkeersregels nog eens goed 

doorgenomen. Aan het einde van dit schooljaar stopt één ouder, Alinda Lankman, als verkeersouder. Dank je wel voor 

je hulp en inzet in de afgelopen jaren!   

 

                                             

                                                   Verkeersveiligheid algemeen & lessen dode hoekspiegel.  

 

 

Onlangs kreeg ik een mail van een ouder die mij er op wees dat hij met enige regelmaat kinderen ziet die naar 

bovenbouw fietsen en die dat niet echt veilig doen. Ze rijden 4 of 5 breed en hebben geen oog voor veiligheid of 

verkeer. Vanzelfsprekend willen we allemaal graag dat onze kinderen veilig aankomen op school en thuis. Veel gaat 

om gedrag en bewustwording. Eigen gedrag, andermans gedrag maar ook het besef dat je als fietser zichtbaar moet 

zijn voor andere weggebruikers. Natuurlijk is dit een oproep om blijvend met uw kinderen in gesprek te gaan over 

‘alert zijn’ in het verkeer. Als school kunnen we ook wat doen. Daarom krijgen de kinderen van groep 7 en 8 gastlessen 

van vrachtwagen chauffeurs die hen letterlijk laten zien en ervaren wat de dode hoek is. De kinderen mogen in een 

vrachtwagen zitten en krijgen uitleg. Ze worden door deze les algemeen meer ‘verkeersbewust.’ Deze lessen vinden 

halverwege oktober 2022 plaats.  

 

 

                             Jaarkalender 2022-2023 voor ouders 

 

Als bijlage vindt u de ‘jaarkalender voor ouders.’ Hierop staat de (meeste) data van activiteiten die voor u belangrijk 

zijn om te weten. Bovendien zijn de vakanties van 22/23 nog eens weergegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor he 

voetbaltoernooi. Aangezien de kalender ook via de website te downloaden zal zijn (bij Parro/Kalender) kunt u de 

actuele (aangepaste) versie dan altijd bekijken /downloaden. 

 

                             Aanpassingen schoolwebsite tijdens de vakantie & de schoolgids 22/23 

 

 

Tijdens de vakantie wordt de schoolwebsite aangepast aan het nieuwe cursusjaar. De schoolgids 2022/2023 wordt 

ook aanpast. Dit kost even tijd en de schoolgids gaat altijd eerst ‘even’ langs de MR. Het is de verwachting dat de 

schoolgids  begin 2e week na de vakantie online komt te staan (website) en aan u gemaild wordt.  
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                          Onderwijskundige veranderingen.  

 

 

In het voorwoord schreef ik dat het team nagedacht heeft over onderwijskundige veranderingen. Na de zomer-

vakantie zal ik hier meer over vertellen, maar u kunt denken aan verbeteringen (kwaliteitsslag) op het gebied van het ;  

‘geven van instructie (uitleg) over de lesstof’ en het ‘zelfstandig werken met of zonder werkrondes.’  Een van de 

onderdelen op de bovenbouw waar we verbeteringen gaan toepassen is de Spettergroep. Het gaat hier om het 

onderwijsaanbod voor leerlingen die onvoldoende hebben aan de basisstof. Onze intern begeleider van de 

bovenbouw; meester Jan Matthijs legt dat hieronder uit: 

 

De Spettergroep op de bovenbouw  

Vanaf volgend jaar willen we op de bovenbouw 4 Spettergroepen maken: 2x een Spettergroep rekenen (groep 5/6 en 

groep 7/8) en 2x een Spettergroep taal (groep 5/6 en groep 7/8).  

De insteek wordt dat we op de genoemde vakken echt pittige, verdiepende opdrachten aanbieden, waarbij de kinderen 

twee keer in de week begeleiding krijgen van meester Klaas.   

Een andere verandering die we willen doorvoeren is dat we voor elke vakantie met de leerling het werken in de 

Spettergroep evalueren. Er wordt dan met uw kind nagedacht over de vragen: hoe gaat het werken in de 

Spettergroep? Met welk doel werk ik in de Spettergroep? Is de Spettergroep nog de goede plek om aan dit doel te 

werken? Er kan dan besloten worden om verder te werken in de Spettergroep of dat de uitdaging beter op een andere 

manier vorm gegeven kan worden. Hierover wordt met ouders gecommuniceerd (dit gaat dus over de BB). 

We hopen op deze manier de kinderen die het nodig hebben, extra uit te dagen en vaardigheden aan te leren die nodig 

zijn om complexere opdrachten op te lossen.   

             

                          1e en 3e prijs beachvolleybal.   

                         Ook de meesters en juffen waren sportief. 

Veel kinderen deden mee met het beachvolleybal  

toernooi. Het was een sportief gebeuren. Het meisjes team  

van groep 8 won de 3e prijs. Het jongens team van groep 7  

won de 1e prijs.  Een aantal meesters en juffen deed mee  

met het volwassen toernooi. Met name meester Michel bleek  

zeer getalenteerd.  
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                                                   Lezen in de zomervakantie. 

 

 

Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de schoolprestaties van kinderen op de basisschool niet ten goede 

komt. Door corona (de groep, veel kinderen en/of de juf thuis) kwam het aantal maanden leesonderwijs wat onder 

druk. Nu blijkt de zomervakantie blijkt ook een belangrijke rol te spelen bij het groter worden van de verschillen in 

leesprestaties tussen basisschoolleerlingen  Aan het begin van het schooljaar is bij een aantal kinderen een terugval in 

leesvaardigheid te zien. Dit wordt ook wel zomerdip of zomerverval genoemd. 

 

Om de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze 

terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen wordt dat genoemd.  

 

Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat? 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of 

gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. 

 

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee 

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn 

spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spelletjes voor 

beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen 

. 

Tip 3: Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de 

vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de 

vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale 

boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat 

moeilijkere teksten leest.  

 

Tip 4: Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je 

wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet 

onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 
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Tot slot …  

Een steun in de rug 

Dank U wel, dat U geen God bent ver weg en onbereikbaar, 

maar dat U naar ons omziet en dichtbij wilt zijn. 

Dank U wel, dat U voor ons mensen, grond onder onze voeten, 

een steun in de rug en een dak boven ons hoofd wilt zijn. 

  

Ook juist in deze bijzondere tijden, zodat de toekomst 

-hoe donker soms ook- voor ons begaanbaar wordt. 

We wensen u allen een hele fijne vakantie toe,  team de Bron  

 

 

                      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 ook in de zomervakantie.  

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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