
 

  

Belangrijke data 
 
November 

• Woensdag 7 november: Dankdag 
• Vrijdag 16 november: Lootjes 

trekken Sinterklaas groepen 6 t/m 8 
• Maandag 19 en woensdag 21  

november: Voortgangsgesprekken 
• Dinsdag 27 november: 

Ouderochtend/middag groepen 2 
• Donderdag 29 november: 

Ouderochtend/middag groepen 1   
 
December 

• Woensdag 5 december Sinterklaas 
 
Alles D.V. 

Dankdag  
Op woensdag 7 november is het dankdag. Thema: Alles geef ik U! Dit 
n.a.v. Markus 12: 41- 44. De geschiedenis van de gift van de weduwe. 
Wat de vrouw geeft, lijkt niet van toegevoegde waarde bij het vele geld 
dat in de schatkist ligt. De weduwe geeft alles wat ze nog heeft en 
vertrouwt op God. De Heere Jezus kijkt niet naar de hoeveelheid, maar 
naar het hart. We hoeven ons niet te vergelijken met een ander en wat 
een ander geeft. Het gaat om ons hart. Waar gaat ons hart naar uit? 
God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ten diepste heeft de 
Heere Jezus alles gegeven in Zijn lijden en sterven, maar ook in Zijn 
opstanding. Op dankdag is het goed om te bedenken dat “geven” een 
uiting is van dankbaarheid en vertrouwen. Ook al lijkt het klein en 
onbeduidend wat we geven. De Heere Jezus schat het op waarde als 
het uit liefde wordt gedaan.  
 
De kinderen hebben deze week dagboekstukjes mee naar huis 
gekregen en maken een werkje, een puzzel en/of een Bijbelstudie rond 
het thema. We mogen Hem danken op school, thuis én in Zijn 
gemeente wereldwijd! Fijn dat school, kerk en gezin ook op deze 
manier kunnen samenwerken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortgangsgesprekken 
Wij vinden een goed contact met u waardevol. Daarom is er in 
september de informatieavond gehouden en is de leerkracht van uw 
kind op bezoek geweest bij u thuis. Donderdag 8 november ontvangt u 
een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken op maandag 19 en 
woensdag 21 november.  
 
Lootje trekken 
Op vrijdag 16 november wordt er in de groepen 5 t/m 8 lootjes 
getrokken voor Sinterklaas. De kinderen maken een surprise en een 
gedicht. Het cadeautje in de surprise heeft een waarde van € 3,50.  
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Instroomgroep  
 
Fijn dat we gezien het aantal 
aanmeldingen ook dit schooljaar een 
instroomgroep  kunnen starten. We zijn 
blij en dankbaar voor het gestelde 
vertrouwen. Zoals het er nu uitziet start 
de instroomgroep na de meivakantie van 
2019. Het is echter wel zo dat er mogelijk 
nog kinderen zijn die voor de meivakantie 
vier jaar worden en nog niet aangemeld 
zijn. In dat geval zou de instroomgroep 
namelijk eerder kunnen beginnen. Graag 
zo spoedig mogelijk aanmelden! 
 
In verband met de formatie voor het 
schooljaar 2019-2020 willen we u vragen 
om kinderen die voor 1 augustus 2020 
vier jaar worden aan te melden. We 
vinden het fijn als kinderen een jaar voor 
hun vierde verjaardag aangemeld zijn.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuwe website en logo’s 
Na bijna 10 jaar hebben we, als 
scholen en de Peuterspeelzaal 
van de Vereniging SMDB te 
Lunteren, nieuwe websites en 
logo’s. De eerste reacties zijn 
positief. “Fris, modern logo!” De 
website gebruiksvriendelijk, 
toegankelijk en uitnodigend. De 
kinderen kregen allemaal een 
rugzak cadeau met daarop het 
nieuwe logo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruidnotenactie van ZOA  
ZOA vangt vluchtelingen op in de regio en biedt hulp. 
Door oorlogen en rampen zijn wereldwijd meer mensen 
dan ooit tevoren op de vlucht. Voor hen is het elke dag 
de vraag hoe ze aan drinkwater komen, of er eten is, of 
familie en vrienden nog leven en of ze ooit weer naar 
huis kunnen.  
 
 
 
 
 

Oudermorgen en –middag groepen 1 en 2  
De ouderochtend/middag voor de kleuters is voor de 
groepen 2 op dinsdag 27 november en voor de groepen 1  
op donderdag 29 november. Elk kind mag 1 ouder of 
verzorger meenemen. Als u met uw kind  ‘s morgens 
bent ingedeeld, dan heeft uw kind ’s middags vrij. Bent u 
’s middags ingedeeld, dan is uw kind ’s morgens vrij.  
Dit doen we omdat de groepen met ouders anders te 
groot worden.  
 
De ochtend duurt van 8.45u. - 11.00u. De middag duurt 
van 13.15u. – 15.30u. Bij de klas van uw kind komt een 
lijst te hangen waarop u zich kunt inschrijven. We vinden 
het erg fijn als u met uw kind mee komt en gezellig met 
ons meedoet! 
 
 
Ede doet  
De actie Ede doet is geslaagd! Een nieuw speeltoestel is 
besteld.  Fantastisch! Iedereen, heel hartelijk bedankt! 
Wat kwamen er veel cheques binnen! Een extra bedankje 
voor Carolien van de Vliert. We hadden zelfs cheques 
over en Carolien heeft meteen een aanvraag voor een 
tweede speeltoestel gedaan. Super! 
 
 

Dit gaf stralende gezichten. Heeft u nog geen kijkje 
genomen op de website, dan moet u dat beslist eens 
doen. In de rugzak zat ook een folder waar de restyling 
wordt toegelicht. Van harte aanbevolen. 

De groepen 3 t/m 8  hebben 
op woensdag 31 oktober een 
gastles hierover gehad. 
Verschrikkelijk als je bijna 
alles achter moet laten  en 
vluchten….  
 
De kinderen van 
bovenstaande groepen zijn 
deze week kruidnoten 
(pepernoten) aan het 
verkopen.  De bestellijsten 
met het geld van de 
verkochte zakjes moeten 
vóór 8 november a.s. weer 
op school bij de leerkracht 
ingeleverd zijn.  
 
Wilt u zelf goed controleren of het geld met het aantal 
bestelde zakjes overeenkomt? 
 
Als alle bestellijsten binnen zijn, gaan wij de zakken 
kruidnoten bij ZOA bestellen. Een week later kunnen de 
kinderen dan de zakken afleveren bij de mensen op hun 
lijst. 
 
Ouderbijdrage 
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de vrijwillige 
bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 al overgemaakt.  
Sommigen zelfs met een extra gift! Heel hartelijk dank!  
Andere jaren vroegen we ieder half jaar een bijdrage 
van € 10,- per kind.  
 
Dit jaar hebben we u gevraagd om indien mogelijk de 
vrijwillige bijdrage in één keer voor een heel jaar over 
te maken.  Dat betekent € 20,- per kind. Dat scheelt ons 
heel veel administratie. U kunt uw bijdrage overmaken 
op rekening van De Bron, via de Rabobank te Lunteren.  
 
Ons IBAN-nummer  is: NL 28 RABO 03375.28.705.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het komende jaar hoop ik 
rond te lopen op deze school, 
dus ik wil me graag even 
voorstellen. Mijn naam is 
Janneke van de Kieft en ik 
woon in Lunteren. Ik ben net 
begonnen aan mijn tweede 
jaar van de Pabo aan Driestar 
Educatief te Gouda.  

Mijn naam is Rebecca 
Hermans, 29 jaar. Ik ben 
getrouwd met Wilfred en 
sinds augustus 2017 moeder 
van Jasmijn. Ik ben opgegroeid 
in Sliedrecht en heb, eenmaal 
uit huis, een tijd in omgeving 
Gouda gewoond. Toen mijn 
verlof rond kerst vorig jaar 
afliep, heb ik mijn baan in 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
opgezegd. Dit, omdat we 
intussen verhuisd waren naar 
Ede.  

 

Even voorstellen van onze nieuwe collega’s 
 

Hier had Wilfred al een tijd gewoond en we hadden er 
zin in terug te keren. Het leek me leuk om de scholen in 
de omgeving eerst goed te leren kennen voor ik ergens 
vast zou gaan werken en daarom heb ik op allerlei 
scholen ingevallen. De Bron beviel me het best en ik was 
erg blij dat dit wederzijds was en ik een baan kon krijgen. 
Mijn dagen zijn qua invulling wat versnipperd. Op 
vrijdagochtend heb ik groep 4a en de rest van de vrijdag 
en op donderdag heb ik allerlei verschillende klassen, net 
wat er nodig is. Dat is nu ziektevervanging voor meester 
Jan van Eunen in groep 3a. Zo hoop ik de leerlingen en 
de school goed te leren kennen. De afwisseling van 
werken en thuis zijn, vind ik heerlijk. Het een houdt het 
ander leuk, lijkt het. Daarnaast houd ik erg van afspreken 
met familie, vrienden of wie maar wat gezelschap kan 
gebruiken. Ik geniet erg van de mooie omgeving hier, bos 
hei, weiland; schitterend... 

Mocht u me tegenkomen: ik maak graag kennis met u, 
schiet me gerust even aan! 

 
 

Meestal ben ik op maandag en dinsdag hier op school te 
vinden. Daarnaast volg ik 2 dagen colleges in Gouda. Ik 
hoop in verschillende groepen stage te lopen. Ik vind het 
een superleuke uitdaging om kinderen iets mee te geven 
voor de toekomst! Ik hoop dat ik hier een gezellige tijd 
mag hebben en dat de leerlingen van mij mogen leren, 
maar ik ook van hen! 
 

Dit schooljaar ben ik begonnen als 
leerkracht van groep 4b. Om die reden 
wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben 
Sanne van Dasselaar, 21 jaar en woon in 
Nijkerk. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om te zingen, te wandelen en te bakken. 
Samen met de kinderen in groep 4b wil ik 

er een gezellig, leuk en leerzaam 
schooljaar van maken! 

 


