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AGENDA 

 

maandag 9 januari 

De school begint weer 

hoofdluiscontrole bovenbouw 

 

zondag 15 januari 

Start week van gebed 

 

 

 

maandag 16 januari 

hoofdluiscontrole onderbouw 

 

woensdag 25 januari 

start voorleesdagen 

 

 

vrijdag 27 januari 

Bronnieuws komt uit 

 

woensdag 1 februari 

studiedag de Bron;  

de leerlingen zijn vrij  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

12 nov. 2021              

                  Kerstvakantie  
 

Met dit Bronnieuws is de kerstvakantie aangebroken. We wensen alle gezinnen een Gezegende 

Kerst, fijne vakantie en een gelukkig nieuwjaar toe. De boodschap van het onderstaande gedicht 

is dat we ook na Kerst met Jezus verder kunnen, het nieuwe jaar in.  

 
Kerstfeest is het feest van lichtjes 
van gezellig samenzijn 
van muziek en sfeer en smullen 
kip, kalkoen, of kerstkonijn.    

´t is het feest van kaartjes sturen 

aan de mensen die je kent 

om ze zo te laten weten 

dat je niet vergeten bent. 

Kerstfeest is het feest van lief zijn 

voor de mensen om je heen 

en als ´t kan ook voor de mensen 

die gevlucht zijn, of alleen 

Kerstfeest is nog zoveel dingen: 

pakjes, tripjes, noem maar op 

maar als dát alleen maar kerst is 

dan is kerst een grote strop 

Kerst is meer dan al die dingen 

die je om je heen kunt zien 

kerst is Jezus leren kennen 

voor de eerste keer misschien 

´t Is het feest dat God laat weten 

dat Hij zielsveel van je houdt 

dat Hij graag jouw hart wil vullen 

dat nog leeg is en nog koud 

Kerstfeest is het feest van Jezus 

´t kostbaarste cadeau van God. 

´t is het feest van echte liefde 

en dát feest kan niet kapt 

Als de boom straks is verdwenen 

en de lampjes gaan weer uit 

dan gaat kerst met Jezus verder 

´t licht van God gaat nooit meer uit! 
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                          Nieuwe leerling(en) 

 

Zo net voor de kerstvakantie kwamen er weer twee nieuwe kinderen  

op school. Jake en Lucas. Beide zitten in groep 1/2d. 

Hartelijke welkom en heel veel plezier bij ons op school. 

 

                         

                         Kerstviering  & en opbrengst (collecte) Open Doors 

 

We kijken terug op een goede Kerstviering afgelopen donderdagavond waarbij we samen de geboorte van Jezus 

mochten herdenken. De opbrengst van de actie voor Open Doors via de adventskalender was ruim € 417,-  

Daar komt het geld via de QR code en de collecte (tijdens de kerstviering) bij. Dit alles moet nog worden geteld. 

Na de kerstvakantie maken we het totaal bedrag bekend.  Het geld zal namens de school (ouders, kinderen en het 

team) wordt overgemaakt aan Open Doors. Hartelijk dank voor uw bijdrage!  

 

 

 

                      Week van gebed & Gebedsgroep  

 

Van 15 tot en met 22 januari is het de landelijke week van gebed.   

Het thema is: ‘Doe goed, zoek recht!’ 
Als school besteden we hier aandacht aan. Voor elke gezin  

is er een boekje/folder (kindergebedsboekje) dat bedoeld is  

voor kinderen van ongeveer 6 tot 12 jaar. Omdat verhalen, thema’s  
en gebeden in staan waarover ook thuis (van jong tot oud gesproken)  

kan worden geven we dit ook mee voor de ouders/verzorgers met  

kinderen in groep 1 en 2.  Op school besteden de leerkrachten  

aandacht aan de week van het gebed.  

 

Gebedsgroep op school  

Wist u dat we ook op school een gebedsgroep hebben? Hieronder schrijven zij zelf iets over deze gebedsgroep.  

Samen bidden….voor school, kinderen en personeel. 

Elke eerste woensdag van de maand komen we met een aantal ouders bij elkaar om kinderen en leerkrachten in gebed 

op te dragen aan God. 

Samen bidden we voor allerlei zaken op school, zoals wijsheid en inzicht bij het lesgeven, om bescherming tegen 

verkeerde invloeden en alles wat er in deze wereld op onze kinderen afkomt. 
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Vragen om leiding bij keuzes die kinderen en personeel elke dag moeten maken. 

Kortom: God betrekken bij het dagelijkse school- en kinderleven. 

Dit schooljaar komen we de volgende woensdagen nog bij elkaar op de onderbouw van 8:30-9:30 uur:  11 jan, 8 febr, 5 

april, 7 juni en 5 juli. 

Van harte welkom om een keer te komen! Voor meer info kan je een mailtje sturen naar 

laurensedebruin@kpnplanet.nl. 

Namens de gebedsgroep: 

Laurense Jansen, Francien Pijnacker Hordijk, Jonathan Schouten, Marieke van Veen, Eline v/d Bunte en Laura Rouvoe 

 

 

 

                      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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