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Zondag 27 januari schoolkerkdienst.
Maandag 4 februari en woensdag 6
februari verwijsgesprekken groep 8
VO.
Donderdag 7 februari kinderen vrij.
Lesvrije dag leerkrachten.
Dinsdag 12 februari groep 8 vrij
i.v.m. onderwijskundige rapporten
VO.
Donderdag 14 en maandag 18
februari rapportenavonden.
Vrijdag 22 februari meester- en
juffendag.
Maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart voorjaarsvakantie.

In februari staan er twee rapportenavonden
ingepland. We verwachten alle ouders. U
krijgt begin februari een uitnodiging met de
juiste tijd. Voor de groepen 8 is er geen
rapportenavond i.v.m. de verwijzingsgesprekken naar het voortgezet onderwijs.
Hierbij worden ook de huidige resultaten
betrokken. Zoals u weet krijgen de leerlingen
van groep 1 geen rapport, maar ook voor
deze ouders is er de gelegenheid tot een
gesprek.
Alles D.V.

Schoolkerkdienst
De schoolkerkdienst wordt gehouden op D.V. zondag 27 januari 2019.
Het thema zal zijn: Leer ons bidden. Dit thema is afgestemd met de vijf
kerken in Lunteren. We vertellen deze week op school een aantal
verhalen van Samuel. Denk bijv. aan het gebed van Hanna, Samuel naar
de tempel, Samuel geroepen en Samuel zalft David tot koning. In de
bovenbouw is er aandacht voor Mattheus 6: 5- 15 waar de discipelen
vragen: leer ons bidden. We zingen psalmen en liederen die bij dit
thema passen. Ook maakt elke klas 5 werkstukken (voor iedere kerk
één werkstuk). We sluiten de themaweek af met een schoolkerkdienst.
Binnenkort ontvangt u een aparte uitnodiging voor deze
schoolkerkdiensten.
Instroomgroep
Na de voorjaarsvakantie, op maandag 4 maart, gaan we een
instroomgroep (vlindergroep) beginnen. Dat betekent dat we dan vijf
kleutergroepen hebben en daar zijn we opnieuw erg dankbaar voor.
Met de ouders van de kinderen die jarig zijn in januari en februari 2019
zijn afspraken gemaakt over wie wanneer en waar instroomt. Het is de
bedoeling dat deze leerlingen in ieder geval op maandag 4 maart naar
de vlindergroep gaan. De kinderen van de vlindergroep gaan van
maandag tot en met donderdag naar school. Ze zijn dus op
woensdagmiddag en vrijdag vrij.
De kinderen van begin maart mogen meteen op 4 maart starten. Is uw
kind eind maart jarig dan kan hij of zij starten op de eerstvolgende
schooldag na zijn of haar verjaardag, net als de kinderen die later
instromen.
Het is de bedoeling dat juf Caroline van As (maandag en dinsdag) en juf
Elise van Gelder (woensdag en donderdag) de vlindergroep gaan
lesgeven. Juf Caroline en juf Elise hebben beide ervaring met kleuters
en juf Caroline heeft al eerder aan een instroomgroep lesgegeven. We
starten met 9 kinderen en dat zal dan groeien naar ongeveer 22
kinderen.
Omdat juf Caroline na haar bevallingsverlof start met de instroomgroep
zal juf Nelleke van Veen tot de zomervakantie in de muizengroep
blijven.

Afscheid juf Marcha Hirdes
Voor de kerstvakantie hebben we als team afscheid
genomen van juf Marcha Hirdes. Marcha is binnen de
Vereniging begonnen als invalster voorjaar 2013. Vanaf
september 2013 heeft ze als groepsleerkracht op De
Wegwijzer gewerkt. Op 1 augustus 2014 kwam ze op De
Bron. Marcha heeft twee jaar groep 5 en twee jaar groep 4
gedaan. Wat is er veel gebeurd in vier à vijf jaar tijd binnen
de Vereniging. Getrouwd en Siem en Jop werden geboren.
Marcha heeft er voor gekozen om dichter bij huis te gaan
werken. We nemen afscheid van een warme en
gewaardeerde collega. We danken haar voor alle inzet en
wensen haar en haar gezin van harte Gods zegen.
Beste ouders en lieve kinderen,
Zoals jullie gehoord hebben, ga ik De Bron verlaten. Dit
omdat ik een baan heb gevonden op een basisschool in
Apeldoorn. Ik kijk met een grote lach terug naar de jaren
waarop ik gewerkt heb in Lunteren. De leuke momenten
met jullie, jongens en meisjes, zullen mij écht bij
blijven! En ook met ouders heb ik goede, leerzame
gesprekken gehad waar ik positief op terug kan kijken.
Ik wil jullie hiervoor bedanken! Ik ga de goede sfeer en de
fijne samenwerking missen. Met heel mijn hart bid ik dat
jullie de zegen van God mogen ontvangen. Het ga jullie
goed!

Inspectie
Op maandag 17 december kregen we de Inspectie van
het Onderwijs op bezoek. Te midden van alle drukte in
de maand december gaf het wel een extra dimensie.
Met drie man sterk werd de school bezocht. Zo’n
Inspectiebezoek geeft een stukje spanning maar geeft
ook de kans om te laten zien wat we met elkaar “in
huis” hebben.
Programma onderdelen waren:
 schoolpresentatie door de directie
 documentenanalyse
 rondleiding door leerlingen
 gesprek leraren
 gesprek interne begeleiding
 bezoek in klassen
 feedbackgesprek op schoolniveau
In het feedbackgesprek met het team en een
afvaardiging van het Dagelijks Bestuur kregen we terug
van de Inspectie dat we best trots mochten zijn.
Er staat een sterke basis. De Inspectie onderzocht vijf
standaarden en tussen haakjes de beoordeling: Zicht op
ontwikkeling (goed), Didactisch handelen (voldoende),
Resultaten (voldoende), Veiligheid (voldoende) en
Pedagogisch klimaat (goed). We zijn dankbaar voor de
waardering en gaan vol goede moed en enthousiasme
verder op het ingeslagen pad. Soli Deo Gloria.

Een hartelijke groet,
Marcha Hirdes
Fam Muilwijk op verlof
Piet en Marijke Muilwijk zijn op dit moment met verlof in
Nederland. Zij zijn vanuit de Hervormde Gemeente
Lunteren Oude Kerk uitgezonden op 5 februari 2017 voor
de MAF (Mission Aviation Fellowship). Tijdens de
verlofperiode gaan hun zoontjes Michaël (de vissengroep)
en Samuël (peuterspeelzaal) naar De Bron. Piet en Marijke
geven een presentatie over hun werk aan de kinderen van
De Bron op woensdag 16 januari.
Aanvulling op ons supplement
Op woensdag 17 april van 19.00 uur tot 20.00 uur hebben
we evenals vorig jaar een gezamenlijke Paasfeestviering met
ouders en kinderen in de Bethelkerk (Hersteld Hervormde
Gemeente). In dit kerkgebouw hebben we voldoende ruimte
en dat betekent dat ook anderen zoals bijv. opa en oma van
harte uitgenodigd zijn.
Op donderdag 18 april gaan de kinderen om 8.45 uur naar
school. Die middag blijven we met z’n allen op school eten.
De school zorgt voor eten en drinken. Om 13.30 uur is
iedereen vrij. Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn de
kinderen vrij met aansluitend de Meivakantie.

De schoolkerkdienst gaat over het thema: Leer ons
bidden. In Psalm 5 gaat het over het morgengebed. Aan
het begin van een nieuw jaar wel heel toepasselijk.
Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel.
1. HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten.
2. Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn
God, want tot U bid ik.
3. 's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik
mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.
4.
5. Wat verwachten we in en van 2019. Waar zien we naar
uit? Verwachten we het van God en zien we ook naar
Hem uit?
6.
7. Iedereen, namens het team, een gezegend 2019
gewenst!

