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AGENDA 

 

 

 

 

woensdag 1 februari 

studiedag de Bron;  

de leerlingen zijn vrij  

 

woensdag 8 febr.  

MR bijeenkomst 

 

maandag 13 februari 

ouderinloop 3 & 4 

 

vrijdag 17 februari 

ouderinloop 5 t/m 8 

 

20 – 24 februari 

week van de oudergesprekken 

 

vrijdag 24 februari  

1e rapport gaat mee 

Bronnieuws komt uit.  

 

27 februari tot 3 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

BIJLAGE: informatie over de 

kangoeroewedstrijd  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

12 nov. 2021              

                   Voorlezen en vertrouwen als een kind.   

 
Afgelopen woensdagmorgen was ik op de onderbouwlocatie. Daar was het voorleesontbijt. 

Lekker samen ontbijten en daarna voorgelezen worden door oma’s en opa’s. Dat alles was 

georganiseerd voor groep 1 t/m 4 in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2023. Sommige 

kinderen glunderden van trots dat hun opa of oma op school was. Ook de oma’s en opa’s 
genoten natuurlijk van de kinderen. En wat de bedoeling was gebeurde: overal in de school, zaten 

kleine groepjes kinderen die voorgelezen werden uit een prentenboek. Heel mooi om te zien! 

Samen een verhaal beleven is fantastisch. We bedanken de opa’s en oma’s voor kun komst. Fijn 
dat jullie dit wilden doen!  

 

Deze oma’s en opa’s mochten zo voorlezen en een voorbeeld zijn voor de kinderen. Dat doen we 

natuurlijk als school vooral om de belangstelling voor lezen te bevorderen. Maar, als ik denk aan 

voorlezen en een boek, denk ik toch ook aan dat andere boek. Dat meest gelezen boek ter 

wereld. Een boek waarin je kunt lezen. Een boek vol Bijbelse verhalen over gewone mensen. Een 

boek over het verhaal van het leven van Jezus en wat Hij voor ons wil betekenen. Een boek om uit 

te lezen en uit te leven. We mogen er in lezen, voorlezen, uitleven en de boodschap voorleven.  

 

In dat boek lezen we ook iets over kinderen. Het meest bekende is toch wel dat stuk uit Marcus 

19:14 waar staat: 

“Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is 

zoals zij.” 

In de kinderbijbel zag en zie je dan vaak een plaatje zoals hieronder. Dat beeld kunnen we zien en       

                                                                   begrijpen. Het heeft iets van die geborgenheid, van schuilen  

                                                                   en je veilig voelen bij Hem. Net zoals het mooi was om te  

                                                                   zien dat veel kinderen samen in een kringetje rondom een  

                                                                   opa of oma zaten. Knus, veilig, vol vertrouwen en geborgen.  

                                                                     

                                                                    De Bijbel leert dat je moet worden als een kind om het  

                                                                    koninkrijk te ontvangen. Dit wordt verschillend uitgelegd,  

                                                                    maar meestal vertrouwt een kind zich toe zonder daarover  

                                                                    na te denken. Het kan niet leven als het zich niet   

                                                                    toevertrouwt aan de mensen om hem heen. Dat 

                                                                    vertrouwen is voor een kind van levensbelang. Om Gods  

                                                                    Koninkrijk te ontvangen is het beste wat we tot onze  

                                                                    beschikking hebben het hart van het kind in ons dat    

                                                                    spontaan en open is. 

 

Die openheid en dat vertrouwen zag ik ook bij al die kinderen die zonder meer samen met deze 

opa’s en oma’s gingen zitten. Dat vertrouwen is ook wat we kinderen gunnen tijdens hun 

schoolperiode. Dat gaat echt niet vanzelf en vraagt juist inspanning van ons volwassen; van 

vaders en moeder, van oma’s en opa’s van leerkrachten. Wij hoeven dat niet alleen te doen.  

 

Zo mogen ook wij ons vertrouwen op Hem stellen. Als het gaat om de uitdagingen in het 

opvoeden, bij zorgen en verdriet. Juist omdat de kinderen aan onze zorgen zijn toevertrouwd.  
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                          Nieuwe leerling(en) 

Uitgerust kwamen alle kinderen weer op school na de kerstvakantie en meteen mochten er ook een aantal nieuwe 

kleuters starten. In groep 1d kwam Lucas nog net voor de kerst en Boas startte meteen na de kerstvakantie in deze 

groep. Jochem, Dean en Jason kwamen er in groep 1c bij. Ondertussen voelen de kinderen zich al behoorlijk thuis.  

We wensen hen en hun ouders een fijne tij toe bij ons op De Bron. 

 

 

                          Oproep kleding 

Op de onderbouw gebeurt er soms een ongelukje of valt er iemand in een plas. Als school hadden wij een aantal 

joggingbroeken, helaas komen deze niet altijd terug en hebben we nu, vooral in groep 3 en 4 een tekort aan schone 

kleding. Heeft u nog kleding over die geschikt zijn voor kinderen van groep 3 en 4, dan houden wij ons aanbevolen. 

Met een aantal broeken, sokken en wat ondergoed, zijn wij al geholpen. 

                         

                         Nationale voorleesdagen 

In het voorstukje haalde ik het voorleesontbijt & het voorlezen al even aan. Mooi om te zien; ook hoe enthousiast de 

opa’s en oma’s waren. Hieronder nog enkele foto’s vanuit een van de kleutergroepen zodat u een indruk krijgt van dit 

gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  placemats voorlees ontbijt                                                                      de voorleesboeken liggen/staan klaar 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Op het touchscreen staat een mooie presentatie  

                                                                                                                                                                                                Lekker ontbijten  
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Samen smullen  

 

                                                                                                                     oma’s lezen voor.. gezellig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ouderinloop groep 3 & 4 en 5 t/m 8 

 

Hieronder ziet u het overzicht van de geplande momenten waarop u als ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 even 

mee kunnen lopen met uw kind(eren) naar de groep. U kunt even in de klas kijken van  08.20 tot 08.30 uur. Daarna 

beginnen de lessen. 

Ouderinloop   3 & 4  

Maandag 13 februari  

Woensdag 19 april  

Vrijdag 16 juni  

Ouderinloop 5 t/m 8 

Vrijdag 17 februari 

Maandag 17 april 

Woensdag 14 juni 
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                      1e rapport & week van de oudergesprekken 

 

Op vrijdag 24 febr. (de dag voor de voorjaarsvakantie) krijgen de kinderen het 1e rapport mee. In diezelfde week 

worden ook de oudergesprekken gehouden. Dit betekent dat u tussen 13 en 15 februari zich weer kunt inschrijven via 

Parro. U krijgt vanzelf een uitnodiging. Het is altijd maatwerk; in een aantal gevallen kan het zo zijn dat vanwege een 

eerder of reeds gepland oudergesprek het oudercontact niet in de week van de oudergesprekken plaatsvindt.  

 

                           Kangoeroe wedstrijd 

Dit schooljaar organiseert juf Wilke de zogenaamde  

Kangoeroewedstrijd. Een rekenwedstrijd die wereldwijd  

gehouden wordt.  Meer informatie vindt u in de bijlage.  

 

 

                     Aanmelding nieuwe leerlingen 

 

Gewoonlijk worden nieuwe leerlingen gedurende het hele schooljaar aangemeld. Voor de corona periode was er altijd 

een speciale aanmeld en kijkavond. Door alles rondom corona ging dit de laatste jaren niet door. Dit jaar zijn 

belangstellende ouders welkom om maandagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur binnen te wandelen en kennis te 

maken.  Hiervoor is ook in lokale media aandacht geweest. Het is wel fijn als ouders zich even aanmelden zodat we 

weten op hoeveel ‘gezinnen’ we kunnen rekenen.  
 

 

 

                     Studiedag 1 febr. en schoolontwikkeling  

 

Woensdag 1 februari heeft het team een studiedag. Op deze dag werken we verder aan teamontwikkeling en gaan we 

in gesprek over ons onderwijs en hoe we daarin nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Als team gaan we a.s. 

woensdag verder met de ontwikkelingen rondom EDI. Dit is een speerpunt van de school geworden. De letters EDI 

staan voor: Expliciete Directe Instructie.  Het is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen 

voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot succes. EDI 

geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Als team willen we ons hier 

verder in ontwikkelen.  We spreken op de studiedag ook over het leesonderwijs. Bovendien gaan we kijken naar een 

nieuwe methode voor de zaakvakken. De schoolontwikkelingen worden besproken met de MR.  

 

 

                      Nieuwe baan meester Gerdt 

 

Meest Gerdt heeft een baan als rekendocent aan de Viaa (Pabo) in Zwolle gevonden. Dit is zijn droombaan die we 

hem uiteraard  gunnen.  Het betekent wel dat hij na de voorjaarsvakantie niet weer werkzaam zal zijn voor de Bron. 

Voor de kinderen van groep 7 betekent dit dat we op zoek zijn naar oplossingen. Dat is lastig in een tijd waarin er een 

groot tekort aan leerkrachten is. De ouders/verzorgers van groep 7 zijn per brief geïnformeerd over het vertrek.  

We houden hen uiteraard op de hoogte van de zoektocht naar vervanging voor de groep. De ouders van groep 7 

ontvangen volgende week weer een update.  
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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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