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Belangrijke data in Januari-Februari
•
•

Zondag 30 januari schoolkerkdienst.
Donderdag 3 februari kinderen vrij.
Lesvrije dag leerkrachten.
• Rapport mee op 10 februari.
• Donderdag 10 en maandag 14
februari rapportenavonden.
• Maandag 14 februari groepen 8 vrij
i.v.m. onderwijskundige rapporten
VO.
• Vrijdag 25 februari meester- en
juffendag.
• Maandag 28 februari tot en met
vrijdag 4 maart voorjaarsvakantie.
Alles D.V.
Ouderbijdrage
Helaas hebben we geconstateerd dat veel
ouders de vrijwillige bijdrage voor het
schooljaar 2021-2022 nog niet hebben
overgemaakt. Aangezien de bijdrage
vrijwillig is kunnen we niet op naam
herinneringen uitschrijven. Vandaar deze
oproep. De bijdrage is € 20,- per kind en
wordt gebruikt voor de aanschaf van
materialen en het betalen van activiteiten
die niet vallen onder de Rijksbijdrage. Denk
aan de werkjes rond de christelijke
feestdagen, buitenspelmateriaal, extra
leesboeken, bijzonder
handvaardigheidsmateriaal, excursies etc. U
kunt uw bijdrage overmaken op rekening
van De Bron. Ons IBAN-nummer is:
NL 28 RABO 03375.28.705.

Schoolkerkdienst
De schoolkerkdienst wordt gehouden op D.V. zondag 30 januari 2022.
Het thema zal zijn: Salomo.... meer dan rijkdom! Dit thema is
afgestemd met de vijf kerken in Lunteren. In de week ervoor vertellen
we op school een aantal verhalen van Salomo. Denk bijv. aan het gebed
om wijsheid door de jonge Salomo, hoog bezoek bij Salomo en
tempelbouw en inwijding door Salomo. We zingen psalmen en liederen
die bij dit thema passen. Alle klassen maken een werkstuk en deze
werkstukken delen we met alle kerken. Tijdens de schoolkerkdienst zijn
deze werkstukken in de kerk of online te bekijken. Binnenkort ontvangt
u een aparte uitnodiging voor deze schoolkerkdiensten.
Bid en dank mee met de gebedsgroep van De Bron!
Graag willen we jullie van harte uitnodigen om mee te bidden met de
gebedsgroep van De Bron. Elke laatste woensdagmorgen van de maand
komen we als gebedsgroep bij elkaar om te bidden voor allerlei
onderwerpen met betrekking tot school.
Er komt veel op kinderen, leerkrachten, schoolbestuur en ouders af. In
positieve en negatieve zin. Door met en voor elkaar te bidden, willen
we iedereen die bij de school betrokken is, opdragen aan God en
ondersteunen in gebed. We hopen zo mee te bouwen aan een positief
christelijk leer- en leefklimaat op school.
De deelnemers aan de gebedsgroep komen uit allerlei verschillende
kerken en gemeenten. We vinden elkaar in Jezus. Samen willen we de
school met al haar ‘bewoners’ bij God brengen, zodat er als het ware
een muur van gebed om de school staat.
Er is ruimte voor iedereen: bid mee, of wil je liever luisteren en niet
hardop bidden, dan is dat ook prima! De koffie staat klaar, je bent van
harte welkom!
Wanneer: laatste woensdag van de maand
Start: 8.30 uur
Waar: personeelskamer (ingang school)
We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten!
Heidi Dijs, Woutera Drost, Gerda van Ee, Trudy Oudhof, Esther Ploeg en
Heline van Silfhout
Zendingsgeld
De kinderen nemen iedere maandagmorgen het zendingsgeld mee
naar school. We sparen per periode (vakanties) voor een bepaald doel.
De afgelopen periode (september- december) hebben we gespaard
voor ‘Open Doors’. Zij helpen vervolgde christenen. We mochten een
bedrag van € 1000,- overmaken. Van januari tot de voorjaarsvakantie
sparen we voor onze drie sponsorkinderen via Woord en Daad en
Compassion.

Waardering inclusieve scholen
We kregen een heel mooi compliment van ons
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Onze
werkwijze m.b.t. het inclusieve is opgevallen en
gewaardeerd met een mooi geldbedrag. Ieder uniek,
samen sterk! Recht doen aan verschillen. “Gedurende
de achter ons liggende jaren zijn er scholen geweest die
opvallen vanwege hun visie en uitvoering op inclusiviteit.
Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit
allerlei achtergronden, met én zonder beperkingen
samen spelen, werken en leren. Dit vindt plaats op een
toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun
ouders hebben uitgekozen. Inclusief onderwijs is open
voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met
de ondersteuning en zorg waar die nodig is voor
optimale ontwikkeling. Intentie is dat alle leerlingen
welkom zijn en dat de leerling de gehele schoolloopbaan
op school blijft.
Enkele punten uit de motivering:
• Het team werkt vanuit een duidelijke visie
• Gaat uit van verschillen
• Past het onderwijs aan de leerling(en) aan, dit
geldt voor lesstof, leerlijn en omgeving
• Er is sprake van een professionele leercultuur
• Er wordt samengewerkt om de visie te behalen
• Deskundigheid van anderen wordt geïntegreerd
en/of zelf ontwikkeld
Gebleken is dat De Bron voldoet aan bovenstaande visie,
als samenwerkingsverband vinden wij dat deze school
een blijk van waardering verdiend.”
Kleuterplein
Verleden jaar is het peuterplein aangepakt en op dit
moment wordt er volop gewerkt aan ons nieuwe plein
voor kleuters en de groepen 3. Het geeft de komende
dagen wat ongemak, maar we krijgen er iets heel moois
voor terug. Via de bonnen van Ede Doet is er € 6.500,00
en € 4.553,30 opgehaald. Ook is er een donatie van
€ 7.500,- van het Rabofonds en mede hierdoor komen er
eind januari ook grotere voetbaldoelen. De hele
investering voor het kleuterplein is zo’n € 43.000,-. Het
bestuur doet een fikse investering, maar uw bijdrage via
de Ede Doet bonnen heeft ons al enorm op weg
geholpen. Heel hartelijk dank!
Spreekavonden
Wij vinden een goed contact met u waardevol. Op
donderdag 10 en maandag 14 februari staan er twee
rapportenavonden ingepland. We verwachten alle
ouders. Voor de groepen 8 is er geen rapportenavond
i.v.m. de verwijzingsgesprekken naar het voortgezet
onderwijs. Via de leerkracht hoort u de data. Hierbij
worden ook de huidige resultaten betrokken.

De leerlingen van de groepen 1 krijgen geen rapport,
maar ook voor deze ouders is er de gelegenheid tot
een gesprek. Het is nog even de vraag of we de
spreekavonden rond het rapport “live” kunnen
houden.
Corona
In de afgelopen weken zien we dat het aantal
meldingen van positieve coronatesten gestegen is in
vergelijking met de weken ervoor. Sinds eind
december veroorzaakt de omikronvariant de
meeste besmettingen in Nederland. Deze virusvariant
verspreidt zich aanzienlijk sneller dan de deltavariant.
Op dit moment is groep 3a thuis. Juf Willemieke, een
stagiaire en drie leerlingen zijn positief getest. Een
vierde leerling zit thuis met klachten. Er zijn ook
leerkrachten die in quarantaine zitten omdat een
huisgenoot corona heeft. We willen u vragen om alert
te zijn. Let op bij klachten zoals: verkoudheid,
verhoging, hoofdpijn etc. Het advies is om te laten
testen of een zelftest te doen.
Het hoeft geen betoog dat als meerdere leerkrachten,
leidsters, onderwijsassistenten tegelijk uitvallen, we
organisatorisch een probleem hebben.
Het kan dus zijn dat er in de komende maanden geen
invallers beschikbaar zijn en dat we een groep geen
les kunnen geven. Op dat moment ontvangt u uiterlijk
om 08.00u. een bericht via Parro dat uw kind die dag
geen les krijgt. Wilt u zich hierop alvast voorbereiden
door na te denken over een opvangmogelijkheid?
Wellicht is er ook met ouders onderling wat af te
spreken. Lukt het u niet een opvangmogelijkheid te
regelen dan wordt uw kind opgevangen in een andere
groep.
Know Limits
Met het oog op onze kernwaarde ‘Veiligheid’ zijn we
een mooi project gestart met de organisatie Know
Limits. Know Limits is een beweging die allereerst
meisjes aanmoedigt om te werken aan positieve
zelfwaardering en het aangeven van gezonde grenzen.
Know Limits werkt samen met andere organisaties
zoals Malkander en het Centrum voor Jeugd en Gezin
met als doel dat jongeren voorbereid zijn op
uitdagende situaties waarin zij moeten kiezen voor de
veiligheid van zichzelf en anderen. Er is een
ouderavond geweest en in de komende tijd komen
Know Limits en Malkander een les verzorgen over
alcohol en drugspreventie (groep 8) en weerbaarheid
en social media (groepen 6, 7 en 8).
Hartelijke groeten
Henk Drost, De Bron Lunteren

