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AGENDA 

  

 

maandag 29 augustus  

hoofdluiscontrole Bovenbouw 

 

 

maandag 5 september 

hoofdluiscontrole Onderbouw 

& 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              

               De kop is er af. 

 
“Hoe ging het?” ……of….. “Nou, de kop is er af!!”   

 

Dat is toch wat we – als leerkrachten - vaak zeggen tegen elkaar zo op de eerste 

schooldag.  Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Mogelijk hebt u 

het deze week thuis ook wel gevraagd aan uw kinderen: “en… hoe was het op school, 
ging het goed?” 

 

Dat zijn mooie en waardevolle vragen. Er is altijd een beetje spanning zo aan de start van 

het jaar. Hoe zal het gaan? Hoe is de klas? Hoe is de leerkracht?   

Het was fijn om zoveel ouders op beide locaties te mogen zien die even kwamen kijken 

in de groep bij hun kind. 

 

We hopen dat we allemaal een goede start hebben gehad in een toch hele warme 

schoolweek waar de lokalen op de bovenste verdieping van de dependance boven de 30 

graden uitkwamen.  Dat valt nog niet mee.  

 

In deze eerste week kregen week ook al te maken met corona. Verder op in deze 

nieuwsbrief leest u meer over hoe we hier mee omgaan en hoe we dit verder zullen 

oppakken.  

 

We zijn op beide gebouwen met de kinderen samengekomen om het jaar te beginnen. 

Er was een Sing in en dat was fijn zo samen op het plein. Zo mogen we weten dat wat er 

ook komen gaat en welke uitdagingen het jaar ook zal brengen God met ons mee gaat 

en we op Hem mogen vertrouwen!  

 

We hopen ook op een jaar vol vertrouwen in elkaar.  Op 5 en 6 september zijn de 

informatieavonden waarbij de leerkracht u meer zal vertellen over het schooljaar. U 

hoort hier volgende week meer over.  We hopen in elk geval dan ook veel ouders te zien 

en hopen op een goede ouderbetrokkenheid. Dat is altijd in het belang van de kinderen.  
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                            Nieuwe leerlingen / welkom aan …  

 

 

We zijn weer gestart en ook dit jaar mogen wij weer nieuwe leerlingen verwelkomen. 

Een aantal kinderen zijn naar Nunspeet verhuisd en sommige kinderen hebben de overstap naar onze school gemaakt. 

Natuurlijk zijn er ook nieuwe kleuters op school gekomen. Hieronder een overzicht van wie waar gestart is. 

Jasmijn (6) en Vera (3a) van de Bunte zijn in de zomer naar Nunspeet verhuisd. Ook Mads Bruce (1/2b) kwam met zijn 

ouders naar Nunspeet toe, net als Lukas Baak (4b). Lynn Schenk (6a),Eva Stoel (5a), Anna Aarten (5a) en Luna van 

Renselaar (5a) maakten de overstap naar onze school en Omar Tahzima (6a) zal komende week naar onze school 

komen. 

In groep 1/2c kwamen Vigo Moort, Elisa Schild, Simon de Ruiter, Fàyen Smit en Màrk Horvàth de groep versterken 

en Sara van den Hardenberg, Zya Fidder,  Norah van ’tHof en Roan Struijk  zijn in groep 1/2d erbij gekomen. 

De eerste week zit erop en hoewel het soms nog even wennen is, vindt iedereen zijn plekje al. We wensen alle 

kinderen en hun ouders een goede en gezegende tijd toe bij on op de Bron. 

 

                        Schoolfruit 

Net als voorgaande jaren doet onze school weer mee met  

de Europese schoolfruit- en groenteregeling. Dit jaar starten  

we eerder en is de periode veel korter. Dat laatste is omdat de  

subsidie volgens de leveranciers niet meer toereikend is voor  

20 weken. Het is nu een week of 10 waardoor er ‘duurder’ fruit  

en daardoor meer afwisseling is toegezegd.   

 

Het schoolfruit project is vooral bedoeld om kinderen (en elkaar)  

bewust te maken van gezonde voeding. Over twee weken zal er  

voor drie dagen fruit geleverd worden dat we vaak als extraatje aanbieden aan de kinderen. Op de onderbouw wordt 

“lastig” fruit schoongemaakt, gesneden of geschild door ondersteuners, leerkrachten of stagiaires.  

 

Niet elk kind vindt elke fruitsoort even lekker of lust alles, dat hoeft ook niet. Op de bovenbouw helpen oudere 

kinderen vaak mee en een losse appel of peer is natuurlijk snel gepakt!  

 

 

                        Wat te doen bij een ‘Covid19 opleving’ en hoe gaan we hier mee om? 

 

Corona is niet weg. De eerste leerkracht en eerste leerling waren in de loop van deze week al thuis vanwege een 

positieve zelftest / besmetting. Daar is niets aan te doen en we wensen hen natuurlijk beterschap toe.  

 

Het zal dit jaar qua vervanging opnieuw spannend worden. Elke school heeft daar last van. Los van Covid is het nog 

steeds lastig om leerkrachten te vinden die kunnen vervangen. Deze week sprongen collega’s al extra bij; waarvoor 

onze dank natuurlijk! Zo zal het – eerlijk gezegd – elke week mogelijk puzzelen zijn. We zullen steeds ons uiterste best 

doen om leerkrachten voor de groepen te houden en krijgen, maar de nieuwe realiteit is dat daar geen garanties voor  
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te geven zijn.  Binnenkort kijkt de MR van de Bron naar het draaiboek ‘Covid opleving,’ dit is een document waarin 

wordt beschreven dat de overheid graag ziet dat de scholen voorbereid zijn bij verschillende scenario’s; van weinig tot 

veel besmettingen. Vervolgens geeft de school aan hoe zij zal handelen. Uiteraard is goed en snel communiceren het 

aller belangrijkste. Als school is het belangrijk om vlot te kunnen schakelen. Vooral als het gaat om kinderen en 

groepen die onverhoopt thuis komen te zitten waarmee thuis of afstandsonderwijs aan de orde is. In vergelijking met 

de afgelopen jaren is hiermee goed beschouwd niets nieuws onder de zon. Belangrijk is dat we alles op orde hebben, 

dat we weten wat we doen en dat we blijvend zoeken naar de beste oplossingen. Dat vraagt om evalueren en 

communiceren.  

Voor nu wil ik graag het volgende aan u doorgeven (deels herhalen) m.b.t. de start van dit schooljaar: 

1. Bij positieve (zelf)test van een gezinslid: 

Als uw kind geen klachten heeft (en negatief test: maar een zelftest is uiteraard vrijwillig) dan mag uw kind naar 

school. Bij twijfel kunt u altijd even overleggen. 

2. Bij een positieve (zelf)test van een leerling(e): 

Als uw kind ’s morgens, na schooltijd of in het weekend positief test op corona, blijft hij/zij uiteraard thuis. Het is 

dan fijn dat u aan de leerkracht (een mail naar mij is dan ook handig) doorgeeft dat uw kind corona heeft en thuis 

blijft. Ook horen we graag wanneer er klachten waren (bijvoorbeeld die ochtend nog op school).   

 

Dat helpt ons bij de vervolgcommunicatie naar de ouders van de groep, want we sturen dan een mail dat er een 

leerling positief is getest en u dus alert kunt zijn. We noemen geen namen van kinderen. De leerkrachten geven 

de covid meldingen door aan de schoolleiding. Om na te gaan hoe lang uw kind in quarantaine moet (meestal 

rond de 5 dagen) is er een handige website die op basis van de datum van de klachten aangeeft wanneer iemand 

uit quarantaine kan. https://mijnvraagovercorona.nl/nl/situatie/positieve-test-heb-je-klachten-die-bij-corona-

passen 

3.  Zelftesten 

      Vanaf volgende week geven we weer zelftesten mee en deze keer vanaf groep 1 zoals de overheid adviseert. Het is  

      altijd aan u of u de testen inzet. Het beleid is nu dat er alleen wordt getest als er Covid gerelateerde klachten zijn.   

      De gedachte daarbij is dat het meegeven van 4 zelftesten dan genoeg zou zijn voor 2 maanden. Anders gezegd: elk  

      kind krijgt in de komende periode in totaal 4 zelftesten mee – zodat u ze niet hoeft te kopen – en die kunnen de  

      komende maanden worden ingezet als er klachten zijn. Niets meer en niets minder. 

4. Thuiswerk 

Als een kind ziek is geven we gewoonlijk geen thuiswerk mee. Ziek is ziek (bijv. griep). Bij Covid19 met milde of 

geen klachten of als u na overleg aangeeft dat er thuiswerk gemaakt kan worden, zorgen we uiteraard dat er 

z.s.m. schoolwerk is. Uiteraard hangt het even af van de jaargroep, het tijdstip van ziekmelding of de aard van het 

overleg voordat dit geregeld is. Of het een thuiswerkpakketje, digitale opdrachten of een combinatie van beide 

wordt, is vaak ook afhankelijk van de jaargroep en/of mogelijkheden die er zijn. Het vraagt dus altijd om een 

afstemming en maatwerk.  

5. Als het misgaat en/of er zieke leerkrachten zijn 

In het sectorplan covid19 schrijft het ministerie aan de scholen dat men nieuwe lock-down wilt voorkomen. Pas 

als er een gevaarlijke mutatie is voor kinderen en medewerkers kan dit ter sprake komen. Dat is scenario rood en 

gaat u er dan maar vanuit dat u al lang op de hoogte bent.  Als de leerkracht onverhoopt Corona krijgt zoeken we 

uiteraard naar vervangen net als bij een griep. Mocht dat niet lijken te lukken, dan zullen uiteraard ook z.s.m. met 

u communiceren en kijken naar (nood)oplossingen.  

https://mijnvraagovercorona.nl/nl/situatie/positieve-test-heb-je-klachten-die-bij-corona-passen
https://mijnvraagovercorona.nl/nl/situatie/positieve-test-heb-je-klachten-die-bij-corona-passen
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Tot slot 

De Bron kent een actieve en betrokken medezeggenschapsraad. Er zijn drie ouders en drie personeelsleden die 

meedenken met veel zaken die de school aangaan. Dat is fijn. Als er zaken zijn die de ouders direct raken wordt de 

MR geraadpleegd.  

 
 

 

                        Even voorstellen… Vertrouwenspersoon Marco Bulthuis 

 

CNS (en daarmee ook de Bron) heeft een nieuwe externe vertrouwenspersoon. Hij stelt zich hieronder aan ons voor: 

 

Beste medewerkers, ouders, andere betrokkenen, 

 

Met ingang van dit schooljaar ben ik binnen jullie organisatie betrokken als extern vertrouwenspersoon. Binnen 

organisaties waar de vertrouwenspersoon goed is geïntegreerd, vervult deze een spilfunctie in de sociale veiligheid. Die 

sociale veiligheid gaat me aan het hart. Vanuit verschillende rollen en functies zoek ik voortdurend naar manieren om 

echt, authentiek aanwezig en in verbinding te zijn, om van daaruit anderen te helpen dat bij hen te realiseren. Ik wil 

meehelpen plekken te creëren waar kinderen en volwassenen graag willen werken en willen zijn, waar authenticiteit 

groeit en waar vertrouwen bevorderd wordt. Vele jaren heb ik daaraan gewerkt vanuit mijn rol als schoolleider in het 

basisonderwijs. Tegenwoordig doe ik dat als opleider en adviseur, waarbij ik naast sociale veiligheid ook betrokken ben 

bij thema’s als leiderschap, organisatiecultuur en professionele identiteit. 
 

Mijn rol als vertrouwenspersoon voer ik uit aan de hand van de volgende hoofdtaken: 

 

1. opvang, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing van een klager;  

2. geven van voorlichting en initiëren van preventieve activiteiten; 

3. gevraagd en ongevraagd advies geven.  

 

De woorden ‘klager’ en ‘klacht’ roepen vaak vervelende associaties op. Tegelijkertijd kan het (preventief) spreken over 
klachten of ervaringen juist heel helpend zijn in het streven naar goed samenwerken. Ik zie het als mijn taak om, met 

een open houding, waar nodig bij te dragen aan een leer- en werkklimaat van gezonde ontmoetingen. Ontmoetingen 

waarbij er oog en ruimte is voor diversiteit, zodat kinderen en volwassenen zich veilig en betrokken voelen en van 

daaruit zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Wanneer u contact met mij wilt opnemen  

kunt mij bereiken via de gegevens hieronder. 

 

Hartelijke groet,  

 

Marco Bulthuis 

m.bulthuis@viaa.nl 

06-54795083 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.bulthuis@viaa.nl
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                          Luizencontrole; een herhaalde oproep  

 

 

Volgende week maandag is al weer de eerste luizencontrole.  

 

We ervaren nog steeds een tekort aan ‘controleurs.’ Daarom nog eens een oproep.  

 

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 op zoek naar 

luizenmoeders, 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: Bettie Bomhof- Liewerink tel 262466 of per email → bommetjes_j@hetnet.nl of via 06-

20102093  

 

 

 

                        Nog een oproep: ondersteuning bij continurooster. 

 

Ouders gezocht i.v.m. continurooster Voor de bovenbouw locatie zijn we op zoek naar enkele ouders/verzorgers die 

enkele keren per week willen ondersteunen om het continurooster voor de kinderen mogelijk te maken. Hiervoor zijn 

verschillende mogelijkheden: van ‘eten’ met een groep kinderen tot en met toezicht tijdens het spelen (na het eten) 

op het plein tussen de middag. Op de bovenbouw is er een samenwerking tussen de leerkrachten en de ouders. Dit 

betekent dat veel leerkrachten zelf ook meedraaien in het rooster en dus op sommige dagen eten met hun groep 

en/of op het plein lopen. Dat werkt fijn en goed. Mailt u voor meer informatie en de mogelijkheden gerust even naar 

martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl Dan neem ik contact met u op. Als u ons ondersteunt, staat een vergoeding 

tegenover.  

 

 

                        Ter info: Het Venster (welzijnswerk) 

Het Venster activiteiten organiseert ook activiteiten van basisschool  

leerlingen. Dit  is om de jeugd van Nunspeet beter te leren kennen  

en preventief hulp te bieden aan de jeugd waar dat nodig is.  

Het Venster wil het aanbod aan activiteiten uitbreiden.  

Hiervoor openen zij op 1 september hun jeugdhonk.  

Het is vanaf dan mogelijk voor alle basisschoolleerlingen  

om op iedere vrijdagmiddag naar de inloop te komen. 

 

 



 

 

6 
Bronnieuws 2, jaargang 29 

 

 

 

                      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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