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AGENDA 

 

Bijlagen 

- jaarverslag De Bron 

- Flyers CJG  

 

vrijdag 24 februari  

1e rapport gaat mee 

Bronnieuws komt uit.  

 

27 februari tot 3 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

maandag 6 maart: 

hoofdluiscontrole BB 

 

woensdag 8 maart 

biddag                                                

 

maandag 13 maart 

hoofdluiscontrole OB           

 

donderdag 16 maart 

klankbordgroep (2)           

Kangoeroewedstrijd 

 

maandag 20 t/m vrijdag 24 

maart 

Week van de lentekriebels  

[meer informatie volgt na de 

voorjaarsvakantie]    

       

donderdag 23 maart 

& vrijdag 24 maart   

ANWB Streetwise 

 

Vrijdag 24 maart  

Bronnieuws komt uit                         

                               

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
De titel van het - vrij recent verschenen Koersplan van CNS is ‘Samen Verder.’  Het is een titel die niet zonder 

reden gekozen is. In de (voorbereidende) gesprekken en bijeenkomsten met leerkrachten, ouders, 

onderwijspartners, de gemeente en vele anderen, kwam duidelijk naar voren dat we allemaal van mening 

zijn dat samenwerken - gezien de toekomst - meer en meer belangrijk is en wordt.  

 

De uitdagingen van deze tijd, de complexiteit van de dingen, maakt dat het nodig is om letterlijk samen te 

werken, samen inzicht te krijgen, de krachten te bundelen en de taken te verdelen. Samen Verder heeft ook 

te maken met rekening houden met elkaar, luisteren naar elkaar en nagaan wat verstandige stappen zijn om 

de scholen verder te ontwikkelen. Dat betekent ook dat we ‘meer en meer’ het gesprek en die samen-

werking willen organiseren. Dat we kennis willen delen om samen meer te kunnen betekenen voor het 

onderwijs aan de kinderen. Niets voor niets is er dinsdag 11 april een CNS studiedag waarop alle 

medewerkers van scholen samen komen en kennis gedeeld wordt.  

 

Als CNS, als scholen willen en kunnen we zo meer bereiken en elkaar helpen. Zolang we dat gezamenlijke 

doel maar voor ogen houden. Zo kun je ook iets ‘uitstralen.’ Dit alles geldt voor veel organisaties en 

bijvoorbeeld kerken. Het Samen Verder vanwege een doel of wat je bindt, is ook iets heel bijbels. Het doet 

onwillekeurig denken aan de eerste christelijke gemeente. Deze christenen van deze gemeente te 

Jeruzalem, ontstaan na de uitstorting van de Heilige Geest, hadden gemeen dat ze christus volgden.   

 

Hoe ze omgingen met elkaar en wat ze betekenden voor anderen was om jaloers van te worden.  

De gemeente nam toe in aantal, ze zorgden voor elkaar, ze zorgden voor de armen in Jeruzalem en vormden 

een hechte gemeenschap, niemand leed gebrek. Zorgen en noden werden gedeeld, ze loofden God en werden 

gezegend.  U kunt dit allemaal nalezen in Handelingen 2:41-47; :31-37; 9:31  

 

Zo ging de eerste christelijke gemeente Samen Verder met het oog op Christus, de zorg voor elkaar en om 

meer gelovigen te winnen voor Hem. Nu zijn de christelijke scholen van CNS en is De Bron natuurlijk geen 

kerkelijke gemeenschap. We zijn niet zonder fouten en in de eerste Christelijke gemeente ging zeker ook 

niet alles vlekkeloos. Ons doel is ook wat anders; we verzorgen (christelijk) onderwijs. We mogen ons als 

school, als ouders geborgen weten in Hem.  

 

Maar…. een school is zeker wel een gemeenschap, waar ook zorgen binnen gezinnen bekend zijn. Ze worden 

gedeeld door de ouders zelf of spontaan door kinderen. Kleine en grote zorgen. Wat was het fijn dat de 

gebedsgroep onlangs heel bewust mocht bidden voor de zorgen gedeeld vanuit de klassen. Daarbij werd ook 

gebeden voor het onderwijs aan de kinderen, voor de oudergesprekken, om dagelijks leiderschap om de 

kleine en de grote dingen.  Dat is ook Samen Verder.  

Met het vertrek van een leerkracht die andere droombaan aanvaardde, maar wel in een tijd van groot 

leerkrachten tekort, mochten we ook als team ervaren dat we Samen Verder gaan. Het lukte dankzij 

inspanningen en flexibiliteit van veel collega’s om de formatie sluitend te krijgen tot aan de zomervakantie.  

We mochten ook weer twee collega’s (vast en tijdelijk) toevoegen aan het team. Dat geeft dankbaarheid en 

daar kunnen we samen voor gaan. Ook al zal niet alles vlekkeloos verlopen en zal niet alles meevallen. 

In elk geval zie ik het belang in van meer en meer Samen Verder gaan.  Samen met het team, samen met de 

ouders/verzorgers, maar vooral ook samen  met de kinderen.  

 

In dat opzicht trof het mij dat vier meisjes van groep 8 bij mij kwamen deze week. Ze stelden voor om een  

bepaalde kleine ruimte op de bovenverdieping van de dependance blauw te schilderen met op de muur de 

volgende tekst: “Een fout maken is niet erg, je hebt het dan in elk geval geprobeerd.’ 
 

Samen Verder!?  jazeker en daar horen toch gewoon fouten bij.   

Samen Verder dus; daar zet wij ons graag samen voor in.  U / jullie ook? 
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                              Nieuwe leerling(en) 

 

De afgelopen periode is er één nieuwe kleuter bij ons op school gekomen.  

Het is Artur, hij komt uit Oekraïne en hij zit in groep 1/2a.  

Het is best even wennen voor hem. Hij spreekt onze taal nog niet  

en snapt daardoor nog niet altijd wat er allemaal gebeurt.  

Gelukkig zit zijn zus Eva ook in deze groep.  

Welkom en fijn dat wij jou een veilig plekje kunnen bieden. 

 

 

                                ANWB streetwise 23 en 24 maart  

 

Op donderdagochtend 23 maart en vrijdagochtend  

24 maart a.s. is het weer zover! 

Dan mogen alle groepen weer aan de slag met de  

verkeerssituaties die door de ANWB worden begeleid.  

Alle kinderen van groot tot klein mogen dan op hun eigen 

manier zelf ervaren hoe het is om deel te nemen aan het 

verkeer. De verkeersouders zijn druk bezig met de  

voorbereidingen en hopen op  mooie en nuttige  

ochtenden!  

 

Bij deze willen wij alvast doorgeven dat in verband met hun  

onderdeel de leerlingen van groep 8 donderdag 23 maart  

en de leerlingen van groep 7 vrijdag 24 maart a.s. op de fiets  

naar school moeten komen.   

- van de verkeersouders -  

 

 

                             Bedankje vanuit Open Doors 

 

Nadat ik de opbrengst van de actie (ronde kerst) had overgemaakt, was er nog mail contact tussen mij en een 

medeweker van Open Doors. Een stukje uit die mailwisseling hieronder: 

 

Wij willen u, de kinderen, ouders en uw team heel hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en steun voor het werk dat 

we samen mogen doen voor onze vervolgde broeders en zusters. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Winny Hoven – Siebenga (Open Doors) 
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                              Groep 7 en welkom aan nieuwe collega’s 

 

 

Vandaag heeft groep 7 afscheid genomen van meester Gerdt die per 1 maart a.s. verbonden zal zijn als rekendocent 

aan Hogeschool Viaa in Zwolle. Ondanks het lerarentekort is het gelukt om een constructie te bedenken waardoor de 

kinderen van groep 7 de rest van het schooljaar les kunnen krijgen. Bij die oplossing zijn verschillende groepen 

betrokken.  Via tijdelijke wisselconstructies tussen groepen, de inzet van onze oud collega juf Gerrie Neutel en het 

benoemen van een nieuwe collega die na de meivakantie start, hebben we hiervoor een rooster kunnen opstellen. 

Onze nieuwe collega is Rosalie van Nijhuis. We heten haar vast van harte welkom. We heten ook juf Hilde Boonen van 

harte welkom. Zij zal vanaf de voorjaarsvakantie twee maanden invallen op onze school in groep 4b, zodat juf Hermine 

een bijdrage kan leveren in het opgestelde rooster voor de kinderen van groep 7. Alle ouders/verzorgers van de 

betrokken groepen zijn afgelopen dinsdag per brief geïnformeerd. 

 

 

                       Boom planten  

Als alles goed gaat qua planning wordt er dinsdag 14 maart een boom (Winterlinde) geplant op het schoolplein van de 

dependance. Dit in het kader van het belang van bomen en samen met een bord waarop te lezen valt hoeveel de 

boom bijdraagt aan de levering van zuurstof en het opvangen van CO2. Bomen leveren tal van ecosysteemdiensten en 

zijn daarmee van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze planeet. Een van de groepen op de bovenbouw zal 

betrokken zijn bij de aanplant. De foto’s en een verslag volgen.  

 

                     Nieuw meubilair  

 

De kleutergroepen en groep 3 hebben vandaag nieuw meubilair gekregen. Een hele klus dat in en uitruimen en straks 

nog (beter) inrichten. Zie de foto’s voor een  indruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vrachtwagen vol!                                                                                                                                       Groep 3 ziet er ineens heel anders uit! 

 

                                                                 Een vrolijk en fris gezicht! 
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                          Oproep voor ouder(s) die de schoolwas wil(len) doen. 

 

Zowel op de onderbouw als op de bovenbouw zoeken we zo spoedig mogelijk een ouder die wekelijks de vaatdoekjes 

en theedoeken zou willen uitwassen voor de school.  Vanzelfsprekend wordt er afgestemd welke vergoeding hiervoor 

nodig is vanwege de energiekosten en het wasmiddel. Als u meer wilt weten en/of u zicht wilt aan melden, neemt u 

dan gerust even contact op met martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl  

 

                        Oproep medewerkers continuroosters onder en bovenbouw  

 

Zowel op de onderbouw als op de bovenbouw zoeken we ouders die  

willen meehelpen bij het eten en spelen op school tussen de middag (continurooster).  

Wat dit precies inhoudt, leest u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 

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!  

 

 

 

                          Hoofdluis geconstateerd ……  

 

In een enkele groep is weer hoofdluis geconstateerd en  

gemeld door ouders. Zowel op de onder als bovenbouw. 

De kinderen zijn behandeld. Na de voorjaarsvakantie  

(zie agenda) vinden er weer controles plaats.  

We vragen u alert te zijn en met enige regelmaat uw  

kind(eren) te controleren.  

 

Het is zeker vervelend als hoofdluis de kop opsteekt. De behandeling is intensief en hoofdluis is helaas behoorlijk 

‘besmettelijk,’ daarom moeten we dit zeker serieus nemen.  Navraagt leert dat ook op andere scholen op dit moment 

hoofdluis vaker dan gewoonlijk gemeld wordt.  

Daarom wijzen we nog eens op de volgende websites en onderstaande informatie over het opsporen en behandelen. 

Er zijn ook video’s te bekijken.  
 

https://www.thuisarts.nl/luizen-op-hoofd/mijn-kind-heeft-luizen-op-hoofd 

https://www.rivm.nl/hoofdluis 

 

 

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
https://www.thuisarts.nl/luizen-op-hoofd/mijn-kind-heeft-luizen-op-hoofd
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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                                Stuif ‘es In  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten tekort.. ? 

 

 

 

 

In de voorjaarsvakantie op dinsdag 28 februari organiseert 

Nunspeet Beweegt weer een Stuif 'es In Nunspeet voor de 

kinderen van de basisscholen. Van 9:00 tot 10:30 uur 

kunnen de kinderen uit groep 3 t/m 5 deelnemen. Van 

11:00 tot 12:30 uur kunnen de kinderen uit groep 6 t/m 8 

deelnemen. Inschrijven is verplicht via de website en 

deelnemen is gratis  

https://www.nunspeetbeweegt.nl/ 

 

https://www.nunspeetbeweegt.nl/
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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) 

 

about:blank
about:blank

