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AGENDA 

 

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 

 

24 – 28 oktober  

vakantieweek 

 

31 oktober  

Herkeuring fiets 

Hoofdluiscontrole BB 

 

2 november  

dankdag  

 

4 november 

start week van de 

mediawijsheid  

 

7 november 

hoofdluiscontrole OB 

 

11 november 

Bronnieuws komt uit 

 

13 november 

CNS themadienst 
Thema: ‘Heb jij het Lef? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

12 nov. 2021              

                Gesprekken; luisteren naar elkaar en naar Hem 

 

 

U (her)kent het vast wel en zelf heb ik er ook last van: ‘te veel’ willen zeggen, te snel en 

al praten voordat de ander daar toe de kans krijgt.   

 

Het is een hele kunst om eerst te luisteren; je woorden af te wegen en na te denken 

over de invloed van je woorden.   

Niet voor niets zegt een bekend spreekwoord dat spreken zilver en zwijgen goud is. 

 

Afhankelijk van het onderwerp; je gesprekspartner en/of de situatie waarin je je bevindt, 

kan luisteren heel belangrijk zijn.   

 

Volgende week zijn de oudergesprekken. Fijn dat ze er zijn, maar er is maar korte tijd en 

het gaat om een belangrijk onderwerp; het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. 

De leerkracht wil graag vertellen hoe het gaat en u wilt uiteraard ook wat kwijt, zeker als 

er zorgen of vragen zijn. We hopen op goede gesprekken.  

 

In gesprek zijn, luisteren of zeggen wat je zorgen en vragen zijn, is soms een uitdaging. 

Zeker ook als ruzie was of iets naars is gebeurd. Je weet ook niet hoe een gesprek 

verloopt. Komt mijn boodschap over? Hoe reageert de ander? Word ik wel begrepen? 

      
 

De bijbel leert ons dat we onze vragen en zorgen bij God mogen neerleggen. Dagelijks, in 

gebed op elke plek en tijdstip van de dag. Hij luistert; wat niet betekent dat alles wordt 

verhoord op de manier zoals wij dat wel zouden willen. 

 

Als het gaat om luisteren en spreken (en over boos worden) staat er in Jakobus 1 (19-20) 

de volgende tekst: 

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te 

luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de 

woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 

Een prachtige tekst waarin de Bijbel wijst op het luisteren en gevolgen van boos of 

kwaad worden.  Daar kunnen we veel van leren en een leven lang op oefenen. 

We wensen elkaar een mooie nieuwe periode toe waarin we veel luisteren naar elkaar! 
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                        Nieuwe leerling(en) / welkom aan en/of afscheid van… 

 

In de periode tussen de vorige nieuwsbrief en deze, is er één kleuter ingestroomd.  

Het is Marijn en hij heeft zijn plekje gevonden in groep 1/2d.  

Hartelijke welkom en veel plezier bij ons op de Bron!   

 

 

                       Vanuit het team 

 

Juf Bethany en haar man Bas zijn in blijde verwachting. We wensen juf Bethany een goede zwangerschapsperiode en 

Gods zegen toe. De ouders/verzorgers van de groep van juf Bethany (en juf Wilke) worden uiteraard t.z.t. verder nog 

geïnformeerd.  

 

  

                        Kinderboekenweek op De Bron 

 

De afgelopen twee weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek. We hebben gelezen, maar ook van alles 

gedaan. Via Parro heeft u waarschijnlijk al het een en ander gezien. Hier volgt nog een kort verslag van wat er tijdens 

de Kinderboekenweek allemaal gedaan is. 

  

Onderbouw 

We begonnen met een mooie voorstelling gegeven door kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd.  

Het thema was gi-ga-groen en dat sloeg aan! Naast de vele leesactiviteiten hebben we ook veel over de natuur 

gewerkt. Van bodemdieren tot plastic soep.  

 

Het was leuk om te merken dat de kinderen spontaan allemaal plastic 

gingen opruimen dat op de straat lag.  

We werden voorgelezen door de bovenbouw! Wat was dat leuk om 

eens een verhaal te horen dat verteld werd door de ‘grote’ kinderen. 
Ze waren onder de indruk en groep 3 en 4 heeft er van genoten! 

Daarna was het de beurt aan groep 4. Zij mochten een prentenboek 

voorlezen aan groep 1/2.  

 

 

 

Bovenbouw 

De Kinderboekenweek is op de bovenbouw in een gi-ga-groene hal en met gi-ga-groene kinderen van start gegaan 

met de musical ‘Bosfluencer’ door groep 6b en het lied ‘Gi-Ga-Groot Cadeau’ door kinderen van groep 7 Gi-Ga-Groot 

Cadeau // Videoclip // Kinderboekenweek 2022 // Gi-Ga-Groen - YouTube. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvyQXqSsF6Y
https://www.youtube.com/watch?v=uvyQXqSsF6Y
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Kinderboekenschrijfster Henriët Koornberg is op bezoek geweest. We weten dankzij 

haar nu precies hoe het schrijven van een FRNZ4EVER boek in zijn werk gaat. Ze heeft 

ons ook aan het werk gezet om ons eigen boek/verhaal te schrijven.  

De Kinderboekenweek wordt zoals altijd afgesloten met de boekenmarkt. Het lijkt wel 

of er ieder jaar meer kinderen boeken verkopen en er ieder jaar meer boeken van 

eigenaar wisselen.  

 

 

 

En we hebben natuurlijk gelezen, heel veel gelezen. Iedere gelezen bladzijde 

was een leeskilometer voor de gi-ga-groene leeschallenge. We hebben zo 

prachtige bestemmingen op de wereld bereikt, zoals de Matterhorn in 

Zwitserland, de Niagara Watervallen in Canada en de Galapagoseilanden. 

Maar we zijn nog niet klaar met reizen en zijn nu op weg naar Hawaii en 

Ayers Rock in Australië. Wij lezen lekker door! 

 

  

 

 

 

                        Fietskeuring op 17 okt.  

 

In het vorige Bronnieuws wezen we al even op de fietskeuring. Het is fijn dat er thuis al even gekeken wordt naar de 

fiets. Zie ook:  https://vvn.nl/fietscheck 

 

 

                           Speeltoestellen op de bovenbouwlocatie  

 

De speeltoestellen zijn in gebruik en bieden veel klim en klauterplezier. Elke groep heeft samen met de leerkracht 

even gekeken bij het speeltoestel voordat het in gebruik wordt genomen. Dat heeft ook te maken met de veiligheid 

(geen tikkertje of duwen op het toestel) en de uitdaging die het toestel biedt. Je kunt ‘oversteken’ van de ene kant 

naar de andere kant door met handen over te pakken aan stangen en draaischijven. Dat is niet voor elke kind even 

gemakkelijk en kost kracht. Een goed speeltoestel biedt natuurlijk uitdaging, maar het moet ook  veilig zijn. Er zal 

daarom extra valdemping (boomschors) worden aangebracht en worden aangevuld.  

 

 

                   Week van de oudergesprekken 

 

Volgende week starten de oudergesprekken. We hopen op goede gesprekken waarbij we elkaar over en weer goed 

kunnen informeren over de ontwikkeling van de kinderen.  

 

https://vvn.nl/fietscheck
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                  Oudertevredenheidspeiling november   

 

In november is er weer de driejaarlijkse oudertevredenheidspeiling. U wordt digitaal uitgenodigd om een (korte) 

vragenlijst in te vullen. Aan het einde van de peiling kunt u eventuele opmerkingen, adviezen en tips kwijt. De uitslag 

zal besproken worden met de MR en het team.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      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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