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AGENDA 

 

Bijlagen 

- Flyers CJG  

                               

ma. 27 t/m vrij. 31 maart:  

week van het geld  

 

dinsdag 28 maart:  

theoretisch verkeersexamen 

groep 7.  

 

donderdag 6 april:  

Paasviering in de klas                         

 

vrij. 7 t/m ma 10 april  

Goede vrijdag / Paasvakantie 

 

dinsdag 11 april:  

CNS dag  (lln. vrij)        

                                     

Ma. 17 t/m vrij. 21 april:  

Week van de 

oudergesprekken 

 

di. 18 en woe. 19 april:  

Eindtoets gr. 8 

 

vrijdag 21 april:  

Koningspelen  

Bronnieuws komt uit 

 

ma. 24 april tot vr. 5 mei  

Meivakantie               

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Op weg naar Pasen 

 
Op school werken we bewust en onbewust vaak in blokken of periodes. Zo’n periode 
wordt vaak gekenmerkt door een periode van 7 tot 8 weken tussen vakanties in.  

 

Er vindt gedurende die periode dan vaak een wat ‘grotere’ activiteit plaats zoals de week 

van de oudergesprekken, een viering, een onderwijsproject en/of een toetsperiode.  

 

We zijn dan of gaan dan op weg naar …..  
 

Op dit moment zijn we op weg naar de Koningsspelen, de meivakantie, maar zeker ook 

op weg naar de paasviering op donderdag 6 april.  

 

Tijdens de paasviering gedenken we samen met de kinderen dat Jezus is opgestaan uit 

de dood. Hij leeft! Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood. En dit geldt niet 

alleen voor Jezus zelf, maar voor ieder die in Hem gelooft.   

In de komende weken gaan we ons hier op voorbereiden. We zingen en leren liederen, 

we horen de Bijbelse verhalen en zo leven we toe naar dit feest. Tijdens de viering in de 

klas werken we met een liturgie (gr. 1 t/m 4) zodat u als ouders/verzorgers thuis ook 

kunt zien welke liederen e.d. gezongen zijn. De bovenbouw leerkrachten organiseren de 

viering gezamenlijk voor groep 5 t/m 8 in de hal van de school en werken vanaf een 

PowerPoint waarop de liederen staan.  

We wensen elkaar een goede periode en vast een gezegende paasviering toe!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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                              Nieuwe leerling(en) 

 

Na de voorjaarvakantie mochten we weer drie nieuwe kleuters ontvangen.  

Senn kwam er in groep 1/2d bij en Mats en Ethan kwamen groep 1/2 c 

versterken.  Ze hebben hun plekje al gevonden. Heel veel plezier en veel succes bij ons op school.                                                       

Afscheid 

We hebben in de afgelopen periode afscheid genomen van Ryas uit groep 1/2b. Hij is naar een andere school in 

Harderwijk gegaan. We wensen hem veel plezier en succes op zijn nieuwe school toe. 

 

 

 

                          Vraag van de kleuterleerkrachten 

We vinden het erg gezellig wanneer u op maandag of vrijdag mee de school in komt. Leuk u te ontmoeten en zeker 

leuk voor de kinderen om hun klas en werk te laten zien. Wel willen we het volgende aan u vragen:                               

Wilt u vanaf 8.20 uur binnenkomen, eventuele kinderwagens in de gang aan de kant laten staan en om 8.30 uur weer  

vertrekken, zodat de collega’s optijd kunnen beginnen. 
 

 

                        Pasen 

Donderdag 6 april vieren wij pasen in de klas. We starten in alle groepen met een paasontbijt. Dit ontbijt nemen de 

kinderen zelf mee naar school. Daarna hebben we een viering in de klas (onderbouw) of in de hal (bovenbouw).  

De groepen 4 zullen na het ontbijt eerst gaan gymmen, de groepen 3 gaan deze dag niet gymmen. 

 

 

                        Koningsdag en spelen 

De voorbereiding voor de Koningsdag is in volle gang.  

Veel enthousiaste ouders zijn aan het knutselen gegaan  

onder leiding van de Koningsdagcommissie. De kinderen  

die zich hebben opgegeven hebben vanuit deze commissie 

informatie ontvangen of gaan deze informatie nog onvangen. 

De koningsspelen worden door de school zelf georganiseerd voor de groepen 1 t/m 5. Groepen 6, 7 en 8 gaan naar de 

sportvelden. Groep 1 t/m 3 hebben spelletjes op het plein van de onderbouw, groep 4 gaat naar de bovenbouw om 

daa mee te doen met het spellencircuit van groep 5.  

De dag van de Koningsspelen (21 april) starten we met het Koningsdagontbijt. Dit ontbijt wordt ons aangeboden, 

kinderen hoeven zelf niets mee te nemen. Na het ontbijt starten we met de spelletjes.  Wanneer u als ouders wil 

komen kijken, bent u welkom op onze pleinen. U hoort nog van ons op welke tijden u kunt komen kijken. 
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                                ANWB Streetwise 23 en 24 maart  (stukje van de ouders) 

 

Gisterochtend en vanochtend was een ANWB-team voor het onderdeel Streetwise weer bij ons op school aanwezig. 

Zij hebben met alle groepen activiteiten gedaan om de kinderen veilig te leren omgaan met het verkeer en hoe zij zich 

veilig door het verkeer kunnen gaan. Speciaal voor kinderen op de basisschool heeft de ANWB 4 programma’s 
ontwikkeld. Voor groep 1/2: Toet Toet (in de gymzaal), voor groep 3/4: Blik en Klik (op de dependance), voor groep 

5/6: Hallo Auto (op straat voor school) en voor groep 7/8: Trapvaardig (op het schoolplein). De kinderen waren erg 

enthousiast, deden heel goed mee en hopelijk hebben zij er wat van opgestoken hoe zij lopend of met de fiets veilig 

aan het verkeer kunnen deelnemen en hoe het verkeer op hun kan reageren. Alle kinderen hebben daarom ook een 

diploma mee gekregen.  Het waren zeer geslaagde ochtenden!  

 

We bedanken als school natuurlijk de ouders die  

ons ondersteunden heel hartelijk!  
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                             Kleding op school 

 

Graag willen we u als ouders/verzorgers wijzen op de kleding waarin de kinderen soms naar school komen. We zien 

graag kleding die past bij de schoolsetting. Zo zien we soms kinderen in kleding met bijvoorbeeld onprettige 

afbeeldingen of doodshoofden erop, of teksten die niet respectvol zijn. Soms lijkt het alsof sommige kinderen na 

schooltijd direct door naar het strand zullen gaan. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld de naveltruitjes of andere 

kleding die zo gedragen wordt dat het minder passend is voor het werken en leren in een schoolomgeving. We vragen 

u en de kinderen hier rekening mee te houden.  Als u hier een persoonlijke vraag over heeft m.b.t. uw kind, neemt u 

dan gerust contact met mij op. Dan kan telefonisch of per mail (zie bereikbaarheid directeur onderaan deze 

nieuwsbrief) 

 

                             Week van de lentekriebels en de media. 

In de afgelopen week hebben we via de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ in alle groepen  

aandacht besteed aan de seksuele vorming. We stuurden u hier van te voren een brief 

over.  De lessen (gesprekken) zijn onderdeel van de kerndoelen van het basisonderwijs.  

Door verschillende berichten in de media ontstond hier landelijk enige onrust over. Dat komt o.a. omdat er ook 

werkwijzen, boeken en/of organisaties zijn met een lesaanbod en/of onderwerpen waarbij je op zijn minst 

bedenkingen kunt hebben. Een enkele ouder/verzorger stuurde daarom dan ook een mail naar school. Dat is prima 

uiteraard.  

Het is daarom goed dit we vanuit onze school hier nog even meer uitleg over geven zodat u weet hoe we hier in staan 

en wat er jaarlijks globaal aan de orde komt / is gekomen.  Uitgangspunt is dat God ons mensen mooi en wonderlijke 

gemaakt heeft en dat liefde iets is richting de ander.  Het is goed om te leren wat het betekent om een goede 

vriend(in) te zijn en wat vriendschap is. Als het gaat om de onderbouw is o.a. het onderstaande aan de orde gekomen: 

- Wat is vriendschap / wat past daarbij? 

- Je lijf is van jou; grenzen aangeven; 

- de baby die in buik groeit; 

- op kinderlijk niveau de verschillen tussen een jongen en meisjes. 

 

In de hogere groepen zijn kinderen breder nieuwsgierig, weten ze vaal al meer. U mag er van uit gaan dat de 

leerkrachten op een passende en respectvolle wijze de lessen hebben vormgeven.  

Goed beschouwd gaat het bij seksuele vorming ook om algemene doelen.  Seksuele vorming sluit dan feitelijk aan op 

algemene leerdoelen als reflectie op eigen handelen en leren, het uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, 

respectvol luisteren en kritiseren van anderen, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en  verantwoordelijk 

omgaan met elkaar.  

Het gaat in de methode die wij gebruiken als rode draad om: zelfbeeldontwikkeling, sociale normen, werken aan 

weerbaarheid en het uitdragen van duurzame relaties.  De samenleving waarin de kinderen opgroeien stelt haar eisen 

aan de taken en rollen die kinderen nu en straks vervullen. De lessen seksuele vorming schenken aandacht aan de rol 

als vriend of vriendin en eventueel toekomstige huwelijkspartner of echtgenoot. Door de aandacht voor belangrijke 

normen en waarden leren we de kinderen als burger en christen te staan in de huidige maatschappij. De lessen zijn er 

opgericht de kinderen zichzelf te leren kennen en accepteren en zelfstandige keuzes te kunnen maken en tegelijkertijd 

goede relaties met anderen op te bouwen.    

 

Mocht u als ouder/verzorger nog vragen hebben, voelt u zich dan niet bezwaard om contact op te nemen.  
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                            CNS dag 11 april, kinderen vrij 

 

Dinsdag 11 april (de dag na 2e paasdag) hebben alle medewerkers van CNS een gezamenlijke studiedag.  

De kinderen zijn dan vrij zoals ook vermeld op de jaarkalender voor ouders/verzorgers. 

Op de CNS studiedag ontmoeten de leerkrachten van de verschillende scholen elkaar, wordt er kennis gedeeld en 

gewerkt aan de verdere ontwikkeling van heel CNS. Dit vanuit het Koersplan van CNS. 

 

                            

                          Boom geplant – Winterlinde  

 

 

In het vorige Bronnieuws vertelden we u dat de school  

een boom geschonken heeft gekregen.  

Dit in het kader van bewustwording voor de leerlingen  

van het belang van bomen. 

 

Bomen zijn o.a. goed voor andere dieren, het  

opnemen van CO2, leveren van zuurstof e.d. 

Intussen is de boom geplant, waarbij aan het begin  

groep 7 aanwezig was.  

De boom staat op de grasstrook tussen het  

voetbalveld en de ruimte waar de speeltoestellen staan.  

 

Op de foto’s is er weinig gras meer te zien.  
Dat wordt weer t.z.t. weer ingezaaid. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Er komt nog een bordje bij waarin o.a. staat wat deze  

                                                                                                              Winterlinde exact (als volwassen boom) gaat bijdragen 

                                                                                                              aan de natuur. 

  

https://cnsnunspeet.nl/koersplan/
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                       Theoretisch verkeersexamen dinsdag 28 maart  

 

Volgende week dinsdagmiddag hebben de kinderen het  

theoretisch verkeersexamen. De kinderen beantwoorden  

tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser,  

voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeers- 

kennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in  

verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang  

van veilig verkeersgedrag.  Dit wordt  digitaal via het  

chromebook afgenomen. We wensen de kinderen heel  

veel succes! Wil je nog eens oefenen?   

Kijk dan eens op de volgende websites: 

Oefenen | VVN Verkeersexamen (3 proefexamens) 

Verkeer groep 7 | Junior Einstein (verkeer-oefenen.nl) 

Ben jij klaar voor het examen? | VVN Verkeersexamen 

Oefenvragen verkeersborden :: (tussenschoolenthuis.nl) 

Verkeersborden oefenen voor fietsers | onbeperkt en gratis (verkeersbordenoefenengratis.nl) 

 

Hartelijk dank aan de ouder/verzorgers die zich (of opa) opgaven om mee te werken aan het praktisch verkeers-

examen. Dat is belangrijk want alleen met ouderhulp kan het verkeersexamen plaatsvinden. Er is controle langs de 

fietsroute en algemene ondersteuning nodig. De organisatie (gemeente Nunspeet) heeft laten weten dat u uiterlijk 

a.s. woensdag hoort wat uw taak zal zijn. 

 

                            

                      Eindtoets groep 8 op dinsdag 18 en woensdag 19 april 

 

 

Op 18 en 19 april buigen de kinderen van  

groep 8 zich weer over de IEP eindtoets.  

Ze laten zien wat ze geleerd hebben in de  

afgelopen jaren op school, de uitslag is een  

extra gegeven naast het gegeven schooladvies.  

 

Bovendien krijgt de school een beeld van de  

resultaten van het gegeven onderwijs.  

 

We wensen de kinderen vast veel succes en 

ook plezier natuurlijk.  

 

Het is altijd goed om  te laten zien wat je kunt en allemaal geleerd hebt!  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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                         Herhaling Oproep medewerkers continurooster bovenbouw  

 

Op  bovenbouw zoeken we nog (steeds) ouders die willen meehelpen bij het eten en spelen op school tussen de 

middag (continurooster). Van harte aanbevolen!  U helpt de school en de kinderen hiermee. Er is vanzelfsprekend ook 

een vergoeding aan verbonden.  Meer informatie opvragen  of even meekijken kan natuurlijk ook! Neemt u dan 

gerust even contact op met: martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl 

 

Ter info: Vanuit Welzijnswerk Nunspeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      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) 

 

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
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