
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 

         

 

 

 

Hij is het Die ons Zijne 
vriendschap biedt.  
Psalm 103.  
 
Ik noem u niet meer dienaren, want een 
dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar 
Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u 
alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
bekendgemaakt heb. Johannes 15: 15 

 
Kent U Hem al? Het kan door de Heere 
Jezus! 

 
De Bron leest. 

 
Deze weken besteden we in het kader van 
de Kinderboekenweken extra aandacht 
aan lezen en leespromotie. Het thema is  
vriendschap, door dik en dun. We 
gebruiken de materialen van de christelijke 
kinderboekenweek.  
   
Eén van de activiteiten is De Bron leest. 
De kinderen van de bovenbouw gaan 
lezen met de kinderen van de onderbouw. 
In lokalen, op de gangen, in de hal zitten 
leerlingen in tweetallen. Er wordt samen 
(voor)gelezen en gekletst over een boek. 
Gezellig, leerzaam en mooi om te zien!  
 
In samenwerking met de bibliotheek is er 
voor iedere groep een activiteit geregeld, 
zoals o.a. voorstellingen en 
voorleeswedstrijden.   

 

Ledenvergadering. 
 
Op D.V. woensdag 17 oktober a.s. wordt 
de ledenvergadering van de Vereniging 
SMDB te Lunteren gehouden. Aanvang 
19.45u. op De Wegwijzer. Het eerste 
gedeelte is voor de leden maar vanaf 
20.45u. volgt er een presentatie met als 
thema ‘Getuigen in een samenleving 
zonder God’. Deze lezing is toegankelijk 
voor alle ouders en belangstellenden. Hoe 
getuig je van het christelijke geloof aan 
mensen om je heen? Spreker is mr. D.J.H. 
(Diederik) van Dijk, lid van de Eerste 
Kamer voor de SGP en sinds april 2018 
directeur van de Nederlandse Patiënten 
Vereniging (NPV). Hij is betrokken op de 
rol van christelijke kinderen en jongeren in 
onze samenleving. Eerder schreef hij een 
spraakmakende column over christelijke 
jongeren die in de Schilderswijk in Den 
Haag echt het verschil konden maken. We 
hopen deze avond veel van hem én elkaar 
te leren. Nogmaals de lezing is open voor 
iedereen. Van harte welkom! 

 

Nieuwe website en logo’s. 
 
Na bijna 10 jaar krijgen de scholen en de 
Peuterspeelzaal van de Vereniging SMDB te 
Lunteren nieuwe websites en logo’s. Eerste 
presentatie op de ledenvergadering en 
onthulling met de kinderen in de laatste week 
voor de herfstvakantie. Natuurlijk gaat één en 
ander gepaard met een leuk presentje!   

 
De ouderraad. 
 
Dinsdagavond 2 oktober hebben we voor de 
eerste keer dit schooljaar weer bij elkaar 
gezeten als ouderraad. We mochten een zeer 
geslaagde zomerfair en een prachtige 

informatieavond evalueren. Met elkaar hebben 
we nagedacht over zaken als: vieringen 

binnen de school, aantrekken van nieuwe 
ouders voor de OR en onderwerpen voor de 
komende vergaderingen. Wij vinden het als 
ouderraad belangrijk om onder de aandacht te 
blijven. Het is voor de leerkrachten fijn om te 
horen hoe ouders over bepaalde zaken denken 
en voor de ouders is het fijn om mee te kunnen 
denken. Daar hebben we jullie ook bij nodig! 
Wanneer er zaken zijn die jullie binnen de OR 
besproken willen hebben dan kun je dit mailen 
naar onderstaand mailadres. Het doel is om 
positief met elkaar mee te denken over zaken 
die spelen in en om de school. Voor ideeën  
en dergelijke is de OR beschikbaar voor jullie!   
ouderraad@smdb-lunteren.nl 
 
Spreuk. 
Bent u tevreden? Zeg het anderen. Heeft u 
klachten? Zeg het ons!’ Henk Drost  

 

Lief en Leed.  
 
Met meester Jan van Eunen gaat het langzaam 
beter. Hij knapt iedere dag meer op. Inmiddels 
is de oorzaak vastgesteld van de rugpijn en 
hoofdpijn en wordt een behandelplan gemaakt.  
Met hem zijn we dankbaar en bidden om 
verder herstel.   

Op donderdag 27 september hebben we als 
team afscheid genomen van juf Lizeth van der 
Knijff. We danken haar voor het werk wat ze 
voor onze school heeft gedaan en wensen haar 
Gods zegen in haar leven.   
 
Juf Nelie van Dam is op maandag 24 
september met zwangerschapsverlof gegaan. 
Op D.V. maandag 15 oktober gaat juf Caroline 
van As met zwangerschapsverlof. We wensen 
beiden een goed verlof. Zie verder eerdere mail 
van 27-9-2018. 

 
 

 

Kruidnotenactie van 
ZOA.  
 
Door oorlog en rampen zijn 
meer mensen dan ooit op de  
vlucht. ZOA vangt 
vluchtelingen op in hun eigen 
regio en biedt hulp.  Op 31 
oktober  zullen er voor de 
groepen 3 t/m 8 gastlessen 
gegeven worden en starten 
deze groepen met de actie. Dat 
gaat aan de hand van een 
bestelformulier.   
 

Ouderbijdrage.  
 
We willen u vriendelijk vragen 
de vrijwillige bijdrage voor het 
schooljaar 2018-2019 over te 
maken. Andere jaren vroegen 
we ieder half jaar een bijdrage 
van € 10,- per kind. Indien 
mogelijk willen we u dit jaar 
vragen 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.  
 

 

Belangrijke data: 

 

 Maandag 1 oktober tot en 

met vrijdag 12 oktober; 

Kinderboekenweken.  

 Woensdag 17 oktober; 

Ledenvergadering van de 

Vereniging SMDB op De 

Wegwijzer.  

 Donderdag 18 oktober; 

bruiloft juf Sanne van 

Dasselaar.  

 Maandag 22 oktober tot en 

met vrijdag 26 oktober; 

herfstvakantie en aansluitend 

op maandag 29 oktober 

lesvrije dag leerkrachten. 

Leerlingen vrij.  
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Medezeggenschapsraad.   
 
Ook in dit nieuwe schoolseizoen willen wij, als MR, van ons laten 
horen. Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school 
beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). De verantwoordelijkheid voor 
het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid 
is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. 
Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de 
medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben. 
Wij, als MR, zijn vorig schoolseizoen begonnen met een voorstelrondje 
in Spetternieuws. Wie zitten er in de MR van de Bron? Dit keer is Jiske 
van der Hoek aan het woord, leerkracht groep 3… 
 

 
 

“Als leerkracht kijk je anders tegen het reilen en zeilen aan van een 
school dan als ouder. In de MR zitten ouders én leerkrachten. Ik vind 
het mooi om samen op te trekken. Als MR hebben we dan een 
belangrijke taak. We denken mee in oplossingen/verbeteringen die de 
kwaliteit van de school en het onderwijs ten goede komen. Zo werken 
we met elkaar aan een veilige en vertrouwde leeromgeving op de 
Bron”. 
 
 
 

 
Beste ouders, 
 
In ieder van ons zit een kern waar we niet zijn gekwetst 
waar we gezond, ontvankelijk en krachtig zijn 
Die kern terugvinden is misschien wel 
de mooiste zoektocht van ons leven 
Piero Ferrucci 
 
De afgelopen 3 jaar is voor mij een periode van heftige gebeurtenissen 
geweest. In de zomervakantie van 2015 werd ik met mijn gezin door 
toedoen van een motorrijder betrokken bij een afschuwelijk ongeluk. 
Het is een wonder dat wij hier levend uit zijn gekomen. In de periode 
daarna wisselden werken en niet werken, dood en leven, ziekte en 
gezondheid, begrip en onbegrip, verdriet en lol, beperkingen en 
nieuwe mogelijkheden elkaar onverminderd af. Dit riep heel veel 
vragen bij mij op. Op sommige kreeg ik antwoord, andere vragen 
blijven misschien wel altijd onbeantwoord. Dit accepteren vergt moed 
en vertrouwen en brengt dan gelukkig ook rust en nieuwe energie. 
Alle ervaringen die ik meemaakte met mensen, instanties en niet te 
vergeten met mezelf hebben me veel inzicht gebracht, ik heb er 
ontzettend veel van geleerd. Het was (is) een pijnlijke maar 
tegelijkertijd ook een mooie zoektocht. 
Ik kan weer verder en wil daarom graag via deze nieuwsbrief afscheid 
van u nemen. De afgelopen jaren heb ik me met veel plezier in mogen 
zetten voor jullie kinderen. Bedankt voor het vertrouwen, de fijne 
samenwerking en al het meeleven in de afgelopen periode! 
 
Hartelijke groet, 
Lizeth van der Knijff 
 

 
 

 

 
'Kinderen die een hekel hebben aan lezen bestaan 

niet. Ze hebben alleen het juiste boek nog niet 

gevonden.' 

 

Deze uitspraak van Frank Serafini is voor mij niet 

zozeer een waarheid, maar meer een uitdaging. Ik ben 

Lies Schenk  en ik kom vanuit Cultura als 

leesconsulent op De Bron. Als leesconsulent denk ik 

met de leerkrachten mee over leesbevordering op 

deze school: hoe kun je kinderen aan het lezen krijgen, 

wat vinden de kinderen hier op school van lezen, 

welke boeken lezen ze graag? Ook doe ik allerlei leuke 

activiteiten rondom lezen en boeken. Zo ben ik vorig 

schooljaar een paar keer op school geweest om in de 

klassen het boekenpakket ( deze wordt 4 maal per jaar 

vervangen) te promoten.. ik zoek in de bibliotheek 

pakketten met leuke boeken bij elkaar voor in de klas. 

De kinderen komen ook in de bibliotheek voor 

groepsbezoek. Tijdens dit bezoek aan de bibliotheek 

vertel ik over de bibliotheek en lees ik met het 

vertelkastje voor of we spelen het code kraker spel. 

Tijdens dit spel lossen de kinderen een code op, dit is 

de titel van het boek .De kinderen moeten dan ook nog 

het boek uit de kast halen. 

 

Ik lees  graag kinderboeken. Ik heb zelf twee  kinderen 

met dyslexie en heb altijd veel voorgelezen. Daardoor 

weet ik welke  boeken kinderen leuk vinden, en kan ik 

ze helpen om het boek te vinden dat bij hen past. Daar 

ga ik het komend schooljaar ook weer mee aan de 

slag. Jullie kunnen met vragen rondom boeken altijd bij 

mij terecht!  

 

Lies Schenk 

lschenk@cultura-ede.nl 

  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0020685
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