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Geachte ouders en/of verzorgers,
Dankdag: Dankend doorgaan!
Op woensdag 3 november is het dankdag. Thema: Dankend doorgaan! Centrale tekst is Genesis 8:2022. Hoe zou Noach zich gevoeld hebben, toen de duif terugkwam met dat olijftakje in haar snavel? Ik
kan me voorstellen dat er hoop omhoog borrelde. Zou het dan nu echt voorbij zijn? Zouden ze weer
‘normaal’ kunnen gaan leven? Vragen die wij in deze tijd ook kunnen hebben. Hoe gaat het verder
met de coronabesmettingen? Zullen we dit seizoen weer ‘gewoon’ met elkaar om kunnen gaan,
zonder angst voor gevolgen? Kunnen de kinderen ongestoord naar school, zonder de dreiging van
een quarantaine voor de hele klas?
Voor Noach bleek dat olijftakje inderdaad een nieuw begin te zijn.
Noach begint met een offer. Hij dankt zijn God en wijdt zichzelf
opnieuw aan Hem toe. Hij gaat niet maar gewoon verder, terug
naar het oude normaal. Nee, hij dankt God en al dankend gaan hij
en zijn familie door - mét God. En wát een prachtige belofte krijgen
ze van God mee in Genesis 8:20-22! Een belofte die nu nog steeds
geldt. God zal zorgen voor zaai- en oogsttijd, koude en hitte, zomer
en winter en dag en nacht - zo lang de aarde bestaat.
We willen de kinderen helpen om dánkend door te gaan; om zich te richten op God, Hem te danken
voor Zijn zorg en voor Hem te leven. Net als Noach mogen ze (steeds) opnieuw beginnen met God en
erop vertrouwen dat Hij voor hen zorgt, wát er ook gebeurt en hoe het komende seizoen er ook uit
zal zien. We mogen Hem danken op school, thuis én in Zijn gemeente wereldwijd! Fijn dat school,
kerk en gezin ook op deze manier kunnen samenwerken.
Zendingsgeld
De kinderen nemen iedere maandagmorgen het zendingsgeld mee naar school.
We sparen per periode (vakanties) voor een bepaald doel. Ook steunen we drie
sponsorkinderen. De komende periode sparen we voor ‘Open Doors’. Zij helpen
vervolgde christenen. Er zijn presentaties gegeven aan de kinderen en we denken
dat ze weten en beseffen waar we het zendingsgeld de komende tijd aan
besteden. Vanaf groep 4 hebben de leerkrachten per klas een poster opgehangen met de ranglijst
christenvervolging 2021. Daarnaast zijn er de gebedskaartjes (waar de presentatieleiders het over
gehad hebben). Wij kunnen iets voor de vervolgde christenen doen door het zendingsgeld op te
sparen voor deze stichting. Daarnaast is het heel belangrijk om voor deze christenen te bidden!
Benoeming
Juf Corine van de Lagemaat uit Scherpenzeel is per 1 januari 2022 benoemd voor twee dagen in
groep 6b. In de afgelopen acht jaar is ze werkzaam geweest op School met de Bijbel in Langbroek,
waar ze met veel plezier en enthousiasme haar werk als leerkracht heeft kunnen uitvoeren. Ook is ze
de laatste drie jaar werkzaam geweest als intern begeleider van de school. Met deze combinatie
heeft ze veel ervaring opgedaan op een breed vlak. Ze wil graag een nieuwe uitdaging aangaan, door
haar kwaliteiten als leerkracht te benutten in een andere omgeving.
Juf Corine (maandag en dinsdag) gaat naast Juf Pauline Visser (woensdag t/m vrijdag) werken.
Meester Koen Nijenhuis volgt de deeltijdopleiding en wordt dan door juf Pauline en juf Corine
begeleid in groep 6b. Meester Koen krijgt zo ook meer tijd voor collegiale consultatie en stage in
andere groepen, studie etc.

Kinderboekenweken
'Kinderen die een hekel hebben aan lezen bestaan niet. Ze
hebben alleen het juiste boek nog niet gevonden.'
We zien terug op een paar mooie Kinderboekenweken met
als thema: Beroepen. Er werd een voorstelling gegeven
door theatergroep Deepdeep, er was “De Bron leest” en er
werden voorleeswedstrijden gehouden. Via foto’s op de
Parro-app heeft u mee kunnen genieten van verschillende
onderdelen van de Kinderboekenweken. Graag vestigen we
de aandacht op het zwerfkastje met boeken.
Sponsoractie samenwerking KNA
In de vorige Spetternieuws heeft u kunnen lezen dat we ons muziekonderwijs een impuls willen
geven. Muziekvereniging KNA Lunteren is dé muziekvereniging in het dorp en heeft met haar
professionals nagedacht over structureel muziekonderwijs voor alle basisscholen in Lunteren.
Eind september hebben de groepen 4 en 5 meegedaan met een sponsoractie d.m.v. kraskaarten. De
kinderen hebben samen ruim €5000,- opgehaald! Fantastisch. Mede dankzij deze opbrengst kunnen
we de muziekkasten of aanvullingen daarop faciliteren. KNA heeft voor ons alle instrumenten voor
de muziekkast besteld. Het meeste materiaal is inmiddels binnen en de voorzitter van KNA Lunteren
komt dit woensdag 3 november op de school overhandigen. U gaat daar vast nog meer over lezen in
de Lunterse krant.
Ede Doet
In de afgelopen weken hebben we genoeg cheques
binnen gekregen en het doel behaald.
We zijn gestart in 2019 en we hebben nu twee
initiatieven van € 6.500,00 en € 4.553,30 opgehaald.
Totaal kan er €11.053,30 besteed worden voor het
nieuwe kleuterplein. De hele investering voor het
kleuterplein is zo’n € 40.000,-. Het bestuur doet een
fikse investering, maar de bijdrage via de Ede Doet
bonnen is al een kwart van de kosten. Heel hartelijk
dank! We hebben ook voor grotere voetbaldoelen
gekeken en dat kan ook worden gerealiseerd. De
planning is dat 17, 18 en 19 januari de
speeltoestellen worden geplaatst.
Voortgangsgesprekken
Wij vinden een goed contact met u waardevol. Straks in februari komt het eerste rapport voor de
groepen 2 t/m 8. Daarbij hoort ook een gespreksavond en die avond is verplicht voor iedereen.
Natuurlijk is er dan ook voor de ouders van de groepen 1 ook gelegenheid tot gesprek, maar dit is
zonder rapport. Omdat februari nog ver weg is, organiseren we op donderdag 18 en maandag 22
november een avond voor ouders/verzorgers die op dit moment vragen hebben over de
ontwikkeling en welbevinden van hun kind. Donderdag 11 november ontvangt u een uitnodiging
voor de voortgangsgesprekken. U schrijft via de Parro-app in. Op donderdag 11 november krijgen de
ouders/verzorgers met meer dan één kind op school gelegenheid om via de Parro-app een afspraak
in te plannen. Op vrijdag 12 t/m maandagavond 15 november kan iedereen een afspraak
inplannen. Een aantal ouders/verzorgers wordt op initiatief van de leerkracht uitgenodigd. U krijgt
daarover een berichtje van de leerkracht via de Parro-app. De gesprekken zijn 10 minuten en de
vraag aan u is of u een broertje of zusje niet direct wilt inplannen achter of voor een door u
gemaakte afspraak. Graag 10 minuten ertussen laten.

Week van de Mediawijsheid
We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand
en houden contact met familie en vrienden. Maar de onlinewereld staat ook onder druk,
bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe ervaren de kinderen sociale media?
Voelen zij zich er verbonden en veilig? En hoe denken zij dat we het online samen sociaal kunnen
houden? De Week van de Mediawijsheid is van 5 t/m 12 november 2021.
Dammen
Op woensdagmiddag 24 november vindt het jaarlijkse
damtoernooi plaats. Normaal gesproken gaven kinderen
zich op, werden ingedeeld en deden mee. Dit jaar willen we
het iets meer onder de aandacht brengen en motiveren. Op
de maandagen 1 en 8 november komt Robert-Jan van den
Akker 'damles' geven in de groepen 5 t/m 8 met als doel
kinderen enthousiast maken. Een spelletje dammen is weer
eens wat anders dan een spelletje op de computer of iPad.
Ledenvergadering
Op donderdag 11 november wordt de ledenvergadering van de Vereniging SMDB te Lunteren
gehouden. De leden hebben gelegenheid om vragen te stellen n.a.v. het jaarverslag en de begroting.
Zie hiervoor het schrijven dat de leden van de Vereniging SMDB te Lunteren van het bestuur hebben
ontvangen. Het jaarverslag kunt u downloaden via de website van de Vereniging.
Lootje trekken Sinterklaas
Op vrijdag 12 november wordt er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. De kinderen maken een
surprise en een gedicht. Het cadeautje in de surprise heeft een waarde van € 3,50.
Ouderbijdrage
We willen u vragen of u de vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 zou willen overmaken.
Deze bijdrage is € 20,- per kind en wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen en het betalen
van activiteiten die niet vallen onder de Rijksbijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van
De Bron. Ons IBAN-nummer is: NL 28 RABO 03375.28.705.
Peuterspeelzaal
We hebben gesprekken gevoerd met sollicitanten voor de vacatures op de peuterspeelzaal en de
BSO. We hopen per 1 januari dan een extra groep te kunnen starten op de Peuterspeelzaal. We
blijven nog steeds op zoek naar pedagogische medewerksters voor de BSO en PSZ, zie vacatures op
de site van de Vereniging.
Gratis voor- en vroegschoolse educatie voor ouders met een laag inkomen. Er is een aantrekkelijke
subsidie voor gezinnen die minder dan 130% van het minimumloon ontvangen (€22.836,-). Komt u
voor deze subsidie in aanmerking dan betaalt de gemeente de ouderbijdrage en is de opvang voor
kind gratis. Een inkomensverklaring kunt u downloaden via de belastingdienst.
Belangrijke data (Alles D.V.)
Woensdag 3 november Dankdag.
Donderdag 11 november ledenvergadering SMDB.
Vrijdag 12 november Lootjes trekken Sinterklaas.
Donderdag 18 en maandag 22 november voortgangsgesprekken.
Vrijdag 3 december Sinterklaas.
Hartelijk groeten,
Henk Drost
Basisschool De Bron Lunteren

