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AGENDA 

 

3 oktober  

Start Kinderboekenweek 

op de onderbouw 

 

4 oktober  

dierendag  

 

5-7 oktober 

Schoolkamp 8a/8b 

 

5 oktober  

Dag van de leerkracht 

Start Kinderboekenweek 

op de onderbouw 

 

10 oktober  

ouderinloop groep 5-8 

 

11 oktober  

Klankbordgroep  

 

12 oktober 

ouderinloop groep 3-4 

 

14 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

en boekenmarkt op de 

dependance van  

13.30 – 14.15.  

 

17 oktober  

Fietskeuring 5-8 bovenbouw 

 

17 – 21 oktober  

Week van de 

oudergesprekken 

 

31 oktober  

Herkeuring fiets 

Hoofdluiscontrole BB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

12 nov. 2021              

                Hoe kijkt u naar de wereld? 

 

Als gezin, als school, als individu; ouders, leerkracht of kind, zijn we een onderdeel van 

de samenleving en maatschappij. Onze acties en inspanningen, hoe klein ook, hebben 

invloed op onze naaste medemens, onze partner, collega of klasgenoot.  Positief of 

negatief. 

 

Ik geloof oprecht dat we elkaar tot een dienst en zegen kunnen zijn; als we daarin de 

beste keuzes maken naar ons vermogen en samenwerken. Dat geldt hier in het bijzonder 

voor onze school en het onderwijs aan de kinderen; maar ook thuis in de gezinnen. 

Zolang we het gezamenlijke doel voor ogen houden.  

 

Tegelijkertijd ‘kijk’ ik (en dat zult u / jij ook doen) naar deze wereld. Wat speelt er veel, 

wat gebeurt er veel waar u en ik geen of amper invloed op lijken te hebben! Het is haast 

niet te bevatten; van oorlogen tot milieurampen. Van (energie)crisissen, overstromingen 

tot leiders die absoluut niet het goede voorbeeld geven. En… iedereen die daar wat 

anders van vindt en dat dan vervolgens op elk media kanaal laat weten. Dan begrijp je 

waarom veel mensen de wereld niet meer aankunnen, hun gevoel afsluiten en niet eens 

meer kijken naar het journaal. We gaan dan door om tenminste in onze kleine kring of 

gezin alles zo goed als mogelijk te regelen.    

 

We kijken naar dit alles en merken dat het allemaal wel invloed heeft en krijgt op ons 

(gezins)leven en bestaan. Het kan niet anders dan dat er ook gezinnen van op de Bron 

die steeds moeilijker rond komen en/of thuis financiële spanningen ervaren. Het kan je 

zomaar ineens raken naast andere zorgen die er al kunnen zijn.  

 

Hoe zou God eigenlijk kijken ons mensen op deze wereld? 

Hoe zou Hij kijken naar al die dingen die niet gaan zoals Hij die bedoeld heeft? 

Hoe kijkt Hij naar de mensen die steeds verder weglopen van Hem?  

Ik weet het niet; maar de Bijbel leert mij wel dat hij met mededogen kijkt naar mensen in 

nood, armen en verdrukten…. Hij vraagt ons ook om Zijn voorbeeld te volgen.   

   

Hoe dan verder? Als je in spanning zit? In elk geval met goede moed, in samenwerking 

met anderen. Dus.. helpen en geholpen worden en met geduld om te doen wat we 

kunnen binnen onze eigen omgeving op school, thuis en in het belang van de kinderen.  

 

Daarom mogen we ook elke dag weer opnieuw kracht en zegen vragen aan onze 

Hemelse Vader.  Hij kijkt naar deze wereld; maar Hij heeft die Wereld ook in Zijn hand zo 

leert ons Zijn Woord. Hoewel we niet alles begrijpen en kunnen verklaren, mogen we 

zeker weten dat als we tot Hem bidden voor onze kinderen, voor ons werk en de school, 

Hij ons hoort en zegenen wil. Dan gebeurt het niet altijd zoals we wel zouden willen en 

wensen; maar mogen wel Kracht, geduld en verdraagzaamheid vinden. 

 

Zo gaan we verder in de komende periode; niet alleen, maar samen in Zijn kracht.  
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                        Nieuwe leerling(en) / welkom aan … en afscheid van… 

 

We hebben afgelopen week afscheid genomen van Bram (groep 5b). Hij was kort bij ons op school, maar we zijn blij 

voor hem dat hij weer terug kan naar zijn eigen huis en (oude) school. Ook moesten wij, helemaal onverwacht, 

afscheid nemen van Claudia (groep 4a). Helaas is het zo dat kinderen die niet thuis kunnen wonen en via pleegzorg 

een plek vinden, soms overgeplaatst worden naar een ander gezin. We gaan haar missen. 

In de afgelopen periode mochten wij weer nieuwe kinderen op school verwelkomen.  

Eva in groep 1/2a. Zij komt uit de Oekraïne en zocht een plekje op een van onze scholen. We zijn blij dat wij haar een 

veilige plek kunnen bieden. Ook Bram kwam op school, hij heeft zijn plek gevonden in groep 1/2c. Vanaf maandag zijn 

ook Boas en Jente in deze groep te vinden. Hannah is net verhuisd van uit Georgië naar Nederland. Van de week was 

ze al even op school, maar vanaf komende week, komt zij er in groep 1/2b bij. 

Welkom allemaal en we hopen dat jullie een goede en fijne tijd op De Bron krijgen. 

 

 

                       Vanuit het team & vacatures  

 

Juf Liesbeth (groep 1/2c) heeft na een eerdere periode van ziekte (voor de zomervakantie) en blijvende vermoeidheid 

besloten dat zij voor nu het onderwijs zal verlaten. Dat was natuurlijk geen makkelijke keuze. De ouders van groep 

1/2c werden hierover al via een apart bericht geïnformeerd. We wensen juf Liesbeth het allerbeste toe en danken 

haar voor alle inspanningen voor de school.  

 

Met het vertrek van juf Liesbeth (1/2c) ontstaat er een vacature. Voorlopig is het gelukt om de vervanging te regelen. 

In combinatie met het vertrek van juf Thessa Hagen (8a), die vanwege een nieuwe baan elders per 14 oktober de Bron 

verlaat, zijn er begin deze week twee vacatures uitgezet. Het is in deze tijden niet gemakkelijk om iemand te vinden. 

Daarom zetten we in op meerdere sociale media. Vanzelfsprekend kunt u de school helpen door mogelijke kandidaten 

in uw omgeving op de vacatures te wijzen. 

 

  

                        De Kinderboekenweek van 5 tot 14 oktober.  

De lees en Kinderboekenweek commissie heeft weer een  

prachtig programma met veel activiteiten bedacht en  

georganiseerd. Van een voorstelling op school tot en met  

de kinderboekenmarkt.  

 

Doel van alles is natuurlijk dat de kinderen (nog meer) belangstelling krijgen voor boeken en vooral zelf veel gaan 

lezen.  Er zijn veel redenen te bedenken waarom lezen goed is voor de algemene ontwikkeling en ook de 

schoolprestaties. Die reden zullen we nu niet opsommen, maar het is niet voor niets dat we in deze periode ‘veel uit 

de kast halen,’ zowel letterlijk als figuurlijk! Wat er allemaal gaat gebeuren en is georganiseerd is verwoord in de 

speciale Kinderboekenweek brief zoals vorige week door juf Dicky verstuurd. Deze brief staat ook op de 

schoolwebsite’.  https://debron-nunspeet.nl/nieuws/kinderboekenweek-2022/ 

https://debron-nunspeet.nl/nieuws/kinderboekenweek-2022/
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                        Dierendag 4 oktober & Fietskeuring op 17 okt.  

 

Op dierendag wordt er uiteraard aandacht besteed aan het (welzijn van) dieren. Op de onderbouw mogen de 

kinderen een dierenknuffel meenemen. Op de bovenbouw mogen er om 14.15 uur – volgens goede gewoonte – 

ouders, opa’s / oma’s komen op het plein met een (huis)dier.  Alle kinderen komen dan naar buiten en kunnen een 

eventueel meegenomen huisdier (cavia of konijn in kooi, de hond,  e.d.) laten zien. Om 14.30 is de dag dan afgelopen 

en kunnen we allemaal naar huis en kunnen ook de dieren weer mee. Grotere dieren (en was ooit eens een pony) zijn 

ook welkom. Waar nodig kunt u altijd even afstemmen!  

 

                 Je kunt dieren ‘keuren,’ maar ook fietsen keuren op veiligheid en of alles werkt. Dat gebeurt weer op 17     

                 oktober op de bovenbouw in samenwerking met een fietsenmaker en verkeersouders. Een goede zaak nu  

                 het weer donkerder wordt. Het zou mooi zijn al u thuis de fiets al even nakijkt. Zie ook:  

                 https://vvn.nl/fietscheck 

 

 

                    Herdenking oorlogsmomument Bruine Enk op 4 oktober met een bijdrage van groep 8.  

 

Sinds 2017 heeft groep 8 van de Bron het Oorlogsmonument  

(werkkamp Bruine Enk) geadopteerd. De gedenksteen is 

 eigendom van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete en  

ligt op de hoek Hullerweg/ Waterweg.  Na een gastles op  

school door mevr. Sara de Vries, een nabestaande van twee  

joodse mannen die in dit werkkamp zaten, zal groep 8 op 4  

oktober medewerking verlenen aan een herdenking.  Zowel  

door het indrukwekkende verhaal van mevr. De Vries als het  

adopteren van dit monument, hoopt de school een belangrijke  

bijdrage te leveren aan het nooit meer vergeten van deze  

geschiedenis.  

 

We vinden het belangrijk om de herinnering aan de geschiedenis van dit kamp levend te houden zeker ook voor onze 

kinderen die opgroeien in een wereld waar verdeeldheid en haat is en waar volkeren tegen over elkaar staan. 

Bewustwording en kennis van de geschiedenis en ‘wat nooit meer gebeuren mag’ is dan belangrijk.  De herdenking is 

van 10.45 – 11.30 uur. U bent als ouders/verzorgers welkom om de herdenking bij te wonen en zal gelegenheid zijn 

om bloemen bij het monument te leggen.  

 

 

                           Speeltoestellen op de bovenbouwlocatie geplaatst op 5 en 6 oktober 

 

Het is nu bijna zover. Tijdens leerling panels en uit de tevredenheidspeiling op de bovenbouw, kwam naar voren dat 

de kinderen graag een ‘klim en klauter’ speeltoestel op het plein zouden willen zien. Vanuit de gedachte dat spelen en 

beweging goed is en ook bijdraagt aan het welbevinden, hebben we middelen kunnen aanwenden om twee nieuwe 

(grotere) toestellen aan te schaffen. De gedachte daarbij is ook dat juist doordat spel en beweging bijdraagt aan het  

 

https://vvn.nl/fietscheck
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welbevinden, de kinderen nieuwe energie opdoen om tot leren te komen. Om plaats te maken voor de 

speeltoestellen zijn het duikelrek (dat op een minder veilige plek stond) en de toren (waarvan de paal wel erg wiebelig 

werd) verwijderd. De zandbak - die eerst was betegeld - is nu voorzien van valzand. Op 5 en 6 oktober komt er in de 

voormalige zandbak een zes hoekig duikelrek en dus omringd door het valzand. Ook komt dan het klim en 

klautertoestel. Hieronder de afbeeldingen van wat er komen gaat. We zien er allemaal naar uit!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                   Week van de oudergesprekken en groep 8a  

 

Het duurt nog even maar in de week van 17 tot 21 oktober is het al weer de “week van de oudergesprekken.” In de 
week voorafgaand aan deze week zult u weer worden uitgenodigd door de leerkracht (inschrijving via Parro) en kunt u 

zich inschrijven op een tijdvak. Juf Annemiek die voorlopig fulltime gaat werken voor groep 8a (14 oktober is de 

laatste werkdag van juf Thessa) heeft aangegeven graag een week eerder te starten met de gesprekken. Gezien de 

overdacht en de gezinsplanning die nodig is om het fulltime werken voor juf Annemiek mogelijk te maken, is dat 

uiteraard een goed plan. Juf Annemiek zal dit alles verder organiseren en de ouders van groep 8a kunnen dus een 

weekje eerder de uitnodiging voor inschrijving verwachten.  

 

                    

                      Ouderinloop  3 t/m 8  

Ouderinloop groep 3 t/m 8.  

In een eerder Bronnieuws vertelden we u dat we ook voor groep 3 t/m 8 een ouder inloop zouden plannen. Vorig jaar 

(en na een corona periode) planden we die twee maandelijks. Dat doen we nu ook. In oktober en dan later weer in 

december. We hebben twee verschillende data geprikt voor groep 3 t/m 4 en 5 t/m 8 in verband met de mogelijkheid 

dat u zowel kinderen op de onderbouw als bovenbouw locatie hebt. De ouderinloop voor groep 3 en 4 is woensdag 12 

oktober en voor groep 5 t/m 8 is dit op maandag 10 oktober. 

U kunt 's morgens even meelopen met uw kind. U kunt even het lokaal zien, 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. 

 

Verder op in het jaar plannen we andere dagen gedurende de week zodat we zo veel als mogelijk rekening kunnen 

houden met werkdagen van ouders/verzorgers. 
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                        MQ Scan op 20 en 21 oktober.  

 

Al enkele jaren doet de Bron mee met de bewegingsscan van Nunspeet Beweegt. Dit is een landelijke scan waarbij de 

kinderen van groep 4 t/m 8 een ‘bewegings en spellen circuitje’ afleggen. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij er 

gekeken wordt hoe het gaat met balanceren, mikken, vangen  e.d.  Zo krijgt de school (leerkracht) een beeld van 

welke onderdelen van de gymles gemiddeld genomen nog aandacht kunnen krijgen. Tijdens de gymles kan er dan 

bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor spellen en activiteiten waarbij bijvoorbeeld het ‘balanceren’ wordt geoefend.  

De afname van de MQ scan is twee keer per jaar, gewoon tijdens de gymles. De eerste keer dit jaar is donderdag 20 

en vrijdag 21 oktober.  

 

                       Dode hoek les in groep 7 en 8. 

  

Donderdag was er de ‘dode hoek les’ voor de kinderen van groep 7 en 8. De dode hoek les is er op gericht om o.a. 

leerlingen uit basisonderwijs bewust te maken van de dode hoeken van een groot voertuig en wil het gedrag in een 

verkeerssituatie met een groot voertuig beïnvloeden. Volwassenen weten vaak wel waar ze het over hebben wanneer 

het woord ‘dode hoek’ valt. Leerlingen weten minder vaak wat een ‘dode hoek’ is.  

 

Uit onderzoek komt naar voor dat ‘dode hoek ongevallen’ ontstaan doordat kinderen weinig kennis hebben van de 

dode hoeken van een groot voertuig.  Door deze les wordt de kennis van de kinderen vergroot m.b.t. de dode hoeken 

en de risico’s die het met zich meebrengt wanneer ze zich (onbewust) op de verkeerde plaats begeven bij een groot 

voertuig. Hieronder foto’s van de les van groep 8b.  
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                      Bereikbaarheid 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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