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AGENDA 

 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              

                 We gaan weer bijna beginnen; welkom! 

 
Beste ouders/verzorgers, 

Beste kinderen, 

De vakantie is (bijna) voorbij. We hopen dat de vakantie voor alle gezinnen goed en fijn is 

geweest. We hopen ook dat iedereen weer energie heeft en frisse zin en moed om er 

een mooi schooljaar van te maken.  

Volgende week maandag gaan de leerkrachten – samen met de kinderen - weer 

beginnen met een nieuw schooljaar. Vanzelfsprekend hopen we op een leerzaam, 

prettig en gezegend schooljaar.  

We wensen elkaar, onze nieuwe collega’s - en alle nieuwe leerlingen in het bijzonder - 

een goede tijd toe op school. De nieuwe leerkracht en onderwijsassistenten stellen zich 

verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.  

Vanzelfsprekend werken we ook dit jaar graag blijvend aan een goede samenwerking en 

(heldere) communicatie met u als ouders/ verzorgers.  

Zo mogen we ook dit jaar gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen 
en dat is echt een geweldige en dankbare taak.   

 

Tijdens de informatieavonden in september zal de leerkracht u meer vertellen over het 

onderwijs aan uw kind(eren) en het ‘reilen en zeilen’ in de klas.   
 

We hopen dan ook dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers deze avond(en) bezoeken.  

Zoals het nu lijkt kan dat ook nog waarbij u uiteraard alleen komt als u geen corona 

gerelateerde klachten heeft. Over hoe we ‘omgaan met alles rondom Corona’ hoort u 
volgende week meer (Bronnieuws 2).  

 

In alle onzekerheden die er zijn, willen we benoemen dat we mogen weten dat God ook 

dit schooljaar met ons mee wil gaan op ons pad. We hebben als team Gods zegen 

gevraagd over het schooljaar tijdens onze startbijeenkomst en weten dat veel ouders en 

de gebedsgroep ook bidden of Hij de kinderen en de school tot een zegen wil zijn.  

Zo mogen we met Hem – en met vallen en op staan – het schooljaar starten.  

We hopen te mogen groeien en bloeien.. als kinderen en als school. 

Een gezegend jaar gewenst!  
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                         Nieuwe leerlingen / welkom aan …  

 

De namen van de nieuwe kinderen vermelden we in het Bronnieuws van volgende week vrijdag.  

 

                        Ouderinloop maandag 22 aug. en Sing In. 

 

 

In alle groepen is er voor kinderen (en ouders) inloop van 08.30 tot 08.45 uur. Dat betekent dat u – als u dat wilt – 

even kunt komen kijken in de groep van uw kind en de leerkracht kunt ontmoeten. Zowel op de onderbouw als de 

bovenbouw wordt - begin volgende week  -het schooljaar samen met de kinderen gestart op het plein. We zingen dan 

ook enkele Bijbelse liederen.  

 

 

                         Kleuterinloop; ouders in de school en overleg met de MR rondom mogelijke ‘Covid opleving.’ 
 

Het is goed om te vermelden dat we net als voor de zomervakantie verder gaan met de kleuterinloop waarbij de 

kinderen bij het hek worden opgevangen en u op maandagmorgen en vrijdagmorgen de kinderen tot in het lokaal 

kunt brengen en mee kunt lopen.  Dit staat los van corona en verwachtingen daarover.  Voor de meeste ouders is dit 

een goede werkwijze gebleken.   

We gaan ook weer een rooster opstellen rondom de ouderinloop vanaf groep 3. Net zoals voor de zomervakantie 

komen ouders in school rondom activiteiten als ouderavonden, aanvullende oudergesprekken of als een kind 

bijvoorbeeld moet worden opgehaald.  

 

Vanuit school zal er (pro)actief overleg zijn met de MR. Dat komt o.a. omdat het Ministerie van Onderwijs van ons 

vraagt om een plan klaar te hebben liggen voor die gevallen dat Covid19 weer opleeft, bijvoorbeeld in het najaar. Wat 

in elk geval duidelijk is dat de scholen niet zo maar in Lock Down gaan. Dat wil niemand meer en is alleen aan de orde 

als er sprake is van een gevaarlijke variant voor kinderen en medewerkers.  We hopen in elk geval dat het allemaal zal 

meevallen dit schooljaar.  

 

                              

                         Jaarkalender 2022-2023 voor ouders 

 

Als bijlage vindt u de laatste versie ‘Jaarkalender voor ouders 1.1.’ Er waren een paar aanpassingen nodig. Aangezien 

de kalender ook via de website te downloaden zal zijn (bij Parro/Kalender) kunt u altijd de actuele (aangepaste) versie 

bekijken /downloaden. 

 

                         schoolgids 22/23 

 

 

Tijdens is de schoolgids 2022/2023 aanpast. De schoolgids wordt deze week inhoudelijk nog even nagelezen. Het is de 

verwachting dat de schoolgids  een week of twee na de vakantie online komt te staan (website) en aan u gemaild kan 

worden. 
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                          Even voorstellen 

 

Zoals u weet hebben we vanwege de groei van de school, ziekte van collega’s en zwangerschapsvervangingen nieuwe 

collega’s mogen verwelkomen. Onze (3) nieuwe collega’s stellen zich aan u voor:  

Mijn naam is Melanie Schoonhoven en ik kom uit Elburg. Ik ben net afgestudeerd aan de pabo van 

Hogeschool Viaa. De laatste twee jaar heb ik al ervaring mogen opdoen binnen CNS Nunspeet en 

een paar weken voor de zomervakantie ben ik al begonnen bij De Bron. Komend schooljaar ben ik 

één van de leerkrachten van groep 5. In het dagelijks leven ben ik verder nog druk met 

vrijwilligerswerk binnen de kerk en bij de muziekvereniging waar ik melodisch slagwerk speel. Ik kijk 

uit naar aankomend schooljaar en hoop op een fijne tijd! 

______________________________________________________ 

Graag wil ik mij even voorstellen... 

Mijn naam is Annemieke Kleine Deters. Ik ben 34 jaar oud en woon samen met mijn man en onze vier kinderen in Nunspeet. In mijn 

vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Bakken, naaien of lekker met onze meiden knutselen. Na 14 jaar in de kinderopvang 

te hebben gewerkt voelde ik dat er ruimte was voor een nieuwe uitdaging. Ik heb dan ook erg veel zin om als onderwijsassistent aan de 

slag te gaan. Ik geniet van het werken met jonge kinderen vanwege hun puurheid en enthousiasme. Daarbij vind ik het erg belangrijk 

om elk kind als individu te zien en vanuit daar begeleiding te bieden.  

Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan! 

Hartelijke groet, Annemieke 

 

Hallo allemaal! 

 

Even voorstellen. Mijn naam is Marjolein Dijkgraaf en  

ik ben 18 jaar oud. Ik woon met mijn ouders, broer en  

zus in Nunspeet. Ik houd erg van gezelligheid en sport graag! 

 

Voor de vakantie heb ik mijn diploma behaald als onderwijsassistent en  

daarom mag ik dit schooljaar komen werken op De Bron!  

 

Op maandag, dinsdag en woensdag kom ik voor juf Ruth  

invallen op de bovenbouw, wanneer zij met zwangerschapsverlof gaat.  

Daarnaast ga ik zelf op vrijdag ook nog naar school op de Pabo in  

Zwolle, om door te leren voor leerkracht! 

 

Ik heb zin om samen met jullie aan de slag te gaan in het nieuwe  

schooljaar, jullie te helpen en allerlei nieuws aan te leren. Zie ik je snel? 

 

Groetjes, Juf Marjolein 
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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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