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Donderdag 23 december van 8.30u9.30u Kerstfeestviering in de
groepen 1 en 2. Daarna gewoon
weer les.
Vrijdag 24 december van 8.30u9.30u Kerstfeestviering in de
groepen 3 t/m 8. Daarna gewoon
weer les.
De kinderen uit de groepen 1 en 2
zijn op vrijdag 24 december vrij en
hebben kerstvakantie. De groepen 3
t/m 8 krijgen kerstvakantie op
vrijdag 24 december om 12.30 uur.
De kinderen worden weer op school
verwacht op maandag 10 januari
2022 om 8.30 uur.

Sing-in Kerst
Op dinsdag 21 december gaan er een aantal
groepen kerstliederen zingen bij Zorgvilla
Nieuw Boschoord en bij de Honskamp.
Verleden jaar hebben we dat ook gedaan en
dat was voor jong en oud een prachtige
ervaring.

Even terugkijken….
In ons land en wereldwijd namen in het voorjaar 2020 de zorgen toe
over de toename van het aantal besmettingen vanwege het
coronavirus. In maart 2020 gingen de scholen voor het eerst dicht in
verband met corona. Verleden jaar 16 december opnieuw tot 8
februari. Via de media kregen we de frontberichten uit ziekenhuizen en
verpleegtehuizen mee. Ook onder onze ouders was er veel zorg en
ernstige ziekte. Er zijn ook in de kring van familie of bekenden mensen
overleden aan Corona, maar ook waren er wonderen van herstel!
We leven toe naar oud en nieuw. De zorg loopt op zijn tenen en
ziekenhuizen moeten de planbare zorg uitstellen. Als we één ding
hebben geleerd de afgelopen twee jaar is het wel dat we kleine
afhankelijke mensen zijn.
Er zijn kleine kinderen met een lievelingsknuffel. Als je wegrijdt met de
auto en je bent de knuffel vergeten, dan moet je wel terug.
Zonder knuffel wordt er niet geslapen. Langzaam maar
zeker zie je de knuffel veranderen in een
paar samenhangende draadjes.
En toch zoeken ouders radeloos mee als
hun kind de knuffel kwijt is. Want
voor het kind is die knuffel het eerste
echte vriendje.
Ik lees in de Bijbel, met eerbied gesproken, dat Jezus zo naar mensen
kijkt. Hij zoekt het verlorene, het kwetsbare, mensen die het zelf niet
kunnen. Gebutste mensen. Wij mensen houden graag de schijn op om
anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. God ziet
echter onze kwetsbaarheid, onzekerheid, onze schaamte. Hij kent ons
zo door en door. Wat we nodig hebben is een Heiland, een Verlosser.
Dat is toch Kerst, Goede vrijdag en Pasen. Want alzo lief had God de
wereld…..
Kerstfeestviering op De Bron
We kiezen deze Kerst niet voor een avondviering aangezien er in de
samenleving (bijna) geen vieringen zijn na 17.00u. Bij een avondviering
zijn er twee extra beweegmomenten van ouders en kinderen. ’s Avonds
mogen er ook minder kinderen zelfstandig naar huis. Qua sfeer vinden
we dat erg jammer, maar het doet niet af aan het Evangelie.
De kerstfeestviering is op donderdagmorgen 23 december in de
groepen 1 en 2. Op vrijdagmorgen 24 december in de groepen 3 t/m 8.
Op vrijdagmorgen zijn de groepen 1 en 2 namelijk vrij.
We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een goede
jaarwisseling.

Lief en leed
Juf Nelleke van Veen (groep 2b) is herstellende van een
operatie. Donderdag 2 december was ze even op school
bij de kinderen. Bij het zien van de kinderen met hun
opgewekte gezichtjes heeft ze alweer heel veel zin om te
beginnen. Ze heeft wel veel last van vermoeidheid en we
gaan daarom in januari, in overleg met Arbo-arts,
langzaam weer opbouwen richting werk.
Juf Gisette Wiesenekker wordt op woensdag 22
december geopereerd. Vanwege de corona en de
bezetting van personeel in de ziekenhuizen is het nog
niet duidelijk of de operatie ook kan doorgaan. Best wel
spannend. Sterkte.
De schoonvader van juf Esther van den Brink
(peuterspeelzaal) is afgelopen week overleden en
begraven. De man van juf Esther zat in quarantaine en
kon helaas geen afscheid nemen van zijn vader. Gelukkig
konden juf Esther en haar man wel bij de begrafenis zijn.
Van harte Gods troost toegebeden.
Juf Corine van de Lagemaat heeft afgelopen dinsdag 23
november vast een dagje meegekeken met groep 6b. Zij
is, zoals al eerder in Spetternieuws 6 stond, per januari
benoemd voor twee dagen in groep 6b. In de afgelopen
acht jaar is ze werkzaam geweest op School met de
Bijbel in Langbroek als groepsleerkracht en intern
begeleider. Juf Corine (maandag en dinsdag) gaat naast
Juf Pauline Visser (woensdag t/m vrijdag) werken.
Meester Koen Nijenhuis krijgt meer tijd voor collegiale
consultatie en stage in andere groepen, studie etc.
Speeltoestellen
De planning is dat 17, 18 en 19 januari de speeltoestellen
worden geplaatst op het nieuwe kleuterplein. Op het
grote plein komen twee nieuwe voetbaldoelen.
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Op 25 november jl. is de samenwerking tussen de
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen
met de Bijbel te Lunteren en de Opleiding Leraar
Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede
ondertekend. In deze overeenkomst, spreken de
betrokken partijen af dat zij samen leraren zullen werven
en opleiden. Ook worden er acties uitgezet om
afgestudeerde leraren een goede start te laten maken in
het basisonderwijs. Een dergelijke overeenkomst is er
ook met de Driestar Educatief in Gouda.

Peuterspeelzaal
Op dit moment hebben we geen wachtlijst meer
voor de peuterspeelzaal. Er heeft een werving
plaatsgevonden voor de peuterspeelzaal en de BSO
en we hebben een aantal nieuwe collega’s mogen
benoemen. Tevens gaan we met een groep extra
starten.
Juf Eline Groeneveld is bereid gevonden om naast
haar huidige groep ook een nieuwe groep te
starten. De morgens van de nieuwe groep zijn op de
maandagochtend en de donderdagochtend. De
nieuwe groep komt per januari in de BSO ruimte.
Juf Helma Bos gaat de coaching verzorgen voor
alle PSZ- en BSO leidsters en VE- kinderen. Helma
gaat in verband hiermee op maandagochtend en
donderdagochtend uit de groep. Ze blijft wel op de
groep op dinsdag- en vrijdagochtend naast juf
Esther van den Brink.
Juf Janita de Lange uit Ederveen is benoemd voor
twee morgens op de PSZ. Zij gaat werken naast juf
Magda Hardeman op de maandagochtend en de
donderdagochtend.
Juf Marylou van den Hardenberg gaat per januari
één middag in de week in de BSO werken en
daarnaast inval werkzaamheden op de PSZ en de
BSO doen.

PSZ
Maandagochtend
• Juf Magda en juf Janita
• Juf Eline
Maandagmiddag
• Juf Jennie en juf Eline
Dinsdagochtend
• Juf Esther en juf Helma
Dinsdagmiddag
• Juf Esther en juf Helma
Woensdagochtend
• Juf Jennie en juf Eline
Donderdagochtend
• Juf Magda en juf Janita
• Eline
Vrijdagmorgen
• Juf Esther en juf Helma

