
 

  

 
Belangrijke data in December 
 

 Donderdag 5 december Sinterklaas. 

 Zaterdag 14 december Kerst rond de 
Koepel. Thema: Samen. Tijd 15.00- 
19.00 uur. 

 Donderdag 19 december  van 19.00- 
20.00 uur kerstfeestviering op De 
Bron. Om 20.15 uur Samen zingen 
op het schoolplein.  

 De groepen 1 en 2 zijn op 
donderdagmiddag 19 december vrij. 
De groepen 3 t/m 8 gaan die middag 
om 14.30 uur uit.  

 De kinderen uit de groepen 1 en 2 
zijn op vrijdag 20 december vrij en 
hebben kerstvakantie. De groepen 3 
t/m 8 krijgen kerstvakantie op 
vrijdag 20 december om 12.00 uur.  

 De kinderen worden weer op school 
verwacht op maandag 6 januari 
2019 om 9.15 uur. Iets later dan 
anders i.v.m. een nieuwjaarsontbijt 
van ons bestuur en de teams van de 
scholen en de peuterspeelzaal. 
 

 
 
Op school kunnen er geen inkt 
cartridges of toners meer ingeleverd 
worden. De opbrengst is nihil en 
bovendien krijgen we allerlei 
cartridges of toners die hier dan niet 
weer thuis horen.  

 

 
Kerstfeestviering op De Bron  
Met Kerst denken we aan de geboorte van de Heere Jezus. In Johannes 
1 staat: “In hetzelve was het leven, en het Leven was het Licht der 
mensen.” In deze donkere en korte dagen komt de zon er overdag 
soms nauwelijks door. Op school verhogen we de sfeer met het 
aandoen van een paar adventskaarsen en wat lichtjes. In de hal staat 
een mooie verlichte kerstboom. De Heere Jezus is het ware Licht. Hij 
geeft werkelijk zekerheid, warmte en geluk. Vergeving van zonden. 
Verzoening. Eeuwig leven. Daar vertellen we van! Als school hebben 
we als jaarthema rond identiteit: "Samen onderweg." We maken op 
school kerstkaarten voor verpleeghuis de Honskamp en we maken 
twee schilderijen voor het evenement “Kerst rond de koepel in 
Lunteren. Dat “samen” zien we in Bijbelverhalen (bijv. Jozef en Maria), 
maar ook in de vieringen. In de Bijbel wordt rond Kerst veel gezongen 
en die lofzang zetten we graag voort!  

 Op woensdagmorgen 11 december zingen de kinderen van de 
groepen 3, 4 en 5 bij aanvang van de school een aantal 
kerstliederen in de hal van de school.  

 Op vrijdagmorgen 13 december is het de beurt aan de groepen 
1 en 2. 

 Op woensdag 18 december de groepen 6, 7 en 8.  
U bent hierbij van harte welkom! 
 
Op donderdagavond 19 december gaat de school om 18.45 uur open 
en begint de kerstviering in alle groepen om 19.00 uur. Deze viering is 
vanwege de veiligheid in de lokalen zonder ouders. Na afloop zingen 
we om 20.15 uur met alle groepen buiten op het schoolplein nog 
enkele kerstliederen, waarbij u voor het zingen weer van harte bent 
uitgenodigd.  
 
Sinterklaas 
Op donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De Sint 
arriveert om 9.00 uur. Fijn als u daarbij kunt zijn. We verklappen nog 
niet hoe hij aankomt….. In de hal vindt u de stal van “Ozosnel” en 
natuurlijk de prachtige surprises van de groepen 5 t/m 8. Nieuwsgierig? 
Kom gerust even binnen.  
 
Meester Gijs  
Bij onze conciërge Gijs Harthoorn is een kwaadaardige plek op het been 
gevonden. Inmiddels heeft Gijs een aantal bestralingen gehad om deze 
plek in te kapselen. De plek zal in december worden verwijderd. Tot 
nog toe heeft Gijs gewoon doorgewerkt, maar na de operatie zal er een 
periode van herstel nodig zijn. Er is op afroep een vervanger voor Gijs 
beschikbaar; dhr. Gert Veldhuizen uit Kootwijkerbroek. We wensen Gijs 
van harte sterkte toe en bidden met hem om een voorspoedig herstel.   
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Prof. Wim ter Horst 
 
 

Benjamin in december 
De kachel staat aan op de peuterspeelzaal. Lekker 
warm, want het is koud buiten! De peuters hebben 
al wat lekkers in hun schoen gekregen en heel veel 
liedjes gezongen voor Sint en Piet! We gaan ook 
bewegen, want hoe loopt een Piet over het dak en 
kan hij op één been staan als hij de zak met de 
cadeautjes vasthoudt? 
 
We vieren samen het Kerstfeest! Dan denken we 
samen na over de geboorte van de Heere Jezus. De 
ouders van de peuters worden hierbij uitgenodigd.  
 
We gaan dit thema extra aandacht besteden aan 
het samen spelen en wachten op je beurt. Hierbij 
gebruiken we pictogrammen die ook weer terug te 
vinden zijn op de basisschool. Zo krijgt de 
doorgaande lijn steeds meer vorm. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Stichting Ijm  
Van januari tot de voorjaarsvakantie is het 
zendingsgeld voor International Justice Mission. 
Deze christelijke organisatie helpt overal ter wereld 
mensen die lijden onder onrecht, misbruik en 
onderdrukking. We willen op die manier onze 
bijdrage leveren aan het verspreiden van 
gerechtigheid. Door onze naasten te helpen zijn we 
een instrument in de handen van de Here God.  
 
 

Regels omtrent het 'oversteken' en het gebruik 
van de kiss en ride strook aan de Postweg  
Ouders en kinderen die vanaf de Dorpsstraat naar 
school fietsen steken altijd over bij de klaar-overs. 
Dus niet meteen oversteken en in tegengestelde 
richting de kiss en ride zone op fietsen. Dit is erg 
gevaarlijk i.v.m. toekomend verkeer. Ouders 
hebben een voorbeeldfunctie naar de kinderen. 

 Oversteken bij de klaar-overs mag pas als 
de klaar-overs dat aangeven!!! Het is de 
bedoeling dat iedereen wacht op het 
fluitsignaal en daarna pas oversteekt. 

 

 
Ziekte en Inval  
Zoals u weet, is er in Nederland een enorm lerarentekort. 
Dit is inmiddels ook in onze regio heel merkbaar. We 
kunnen daarom niet uitsluiten dat er in de komende 
wintermaanden op bepaalde momenten geen invallers 
beschikbaar zijn. Op dat moment ontvangt u uiterlijk om 
07.30 uur 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.  
 
Zwangerschapsverlof en opvang  
Juf Gisette Wiesenekker (groep 6b) is in blijde verwachting. 
Ze werkt tot en met dinsdag 21 januari 2020 en gaat dan 
met zwangerschapsverlof. Juf Gisette wordt tot de 
zomervakantie vervangen door juf Emily van den Top. Beide 
leerkrachten werken fulltime en voor de kinderen van 
groep 6b is juf Emily geen onbekende.  
 
Juf Emily staat tot de kerstvakantie op maandag en dinsdag 
voor groep 5b. Ze wordt in de kerstvakantie geopereerd 
aan haar kruisband en moet  daarna werken aan haar 
herstel. Dat betekent dat juf Eléanne Biesheuvel van januari 
tot de voorjaarsvakantie op maandag en dinsdag 
naast meester Wilco Thomassen gaat werken. Juf Eléanne 
is bovenschools invalster binnen de Vereniging en heeft 
meerdere jaren ervaring. Na de voorjaarsvakantie komen 
een aantal leerkrachten terug van zwangerschapsverlof en 
wordt de maandag en dinsdag door een ervaren leerkracht 
ingevuld. Daar krijgt u t.z.t. nader bericht over.  
 
We hopen u zo vroegtijdig te hebben geïnformeerd. We zijn 
blij dat we in een tijd van lerarentekort voor een goede 
invulling hebben kunnen zorgen. We wensen juf Gisette 
een goed verlof en bidden dat alles naar verwachting mag 
gaan. Ook voor juf Emily bidden we om een goed herstel.   
 
De meerwaarde van Benjamin 
Is uw kind bijna 2 jaar? Of is uw peuter toe aan meer 
uitdaging? Op onze peuteropvang Benjamin bieden we een 
veilige omgeving, dagen we uw kind uit om spelenderwijs 
dingen te leren als samen spelen, samen delen of op je 
beurt wachten. We besteden aandacht aan de ontwikkeling 
van spel,  de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- en 
rekenontwikkeling en motorische en creatieve 
ontwikkeling. Vanuit gezamenlijke leerlijnen met de 
basisschool zorgen we dat de overgang naar groep 1 goed 
verloopt.  
 
Spelen is het plezier. Leren is de ontwikkeling. Groeien is de 
ontplooiing.  
 



 

 

 Oversteken gebeurt lopend. Dus er wordt 
niet fietsend overgestoken op de klaar-
over plek. 

Kiss en ride strook: 

 Op de kiss en ride strook is een beperkt 
aantal parkeerplekken. Parkeert u daar en 
loopt u even mee naar school dan is een 
parkeerschijf verplicht. 

 Kunt u niet in de parkeervakken parkeren 
dan moet u ergens anders parkeren i.v.m. 
mogelijke opstoppingen en de veiligheid 
van onze leerlingen. 

 Op het moment dat de kinderen 
oversteken bij de klaar-over moet het 
verkeer op de kiss en ride strook wachten. 

 Gaat de school uit en u moet richting 
Dorpsstraat dan kan dat via de kiss en ride 
strook, want er hoeft niet te worden 
overgestoken. Let wel op dat verkeer op 
de Postweg altijd voorrang heeft. 

De veiligheid is belangrijk en we zijn blij met onze 
klaar-overs, laat ze er niet voor niets staan! 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede (CJG) 
ondersteunt iedereen met vragen over gezond 
opvoeden en opgroeien. Opvoeden is niet altijd 
makkelijk. Iedere ouder heeft hierover wel eens 
vragen. De medewerkers van het CJG 
vindt u vooral via de peuterspeelzaal, het 
kinderdagverblijf of de school van uw kind. 
Daarnaast zijn zij actief in uw wijk. 
 
Het CJG Basisschoolteam op De Bron 
 

Jeugdverpleegkundige 
 E anja.van.der.garde@cjgede.nl 
 E anja.van.der.garde@vggm.nl 
T 088-3556191 
 
 
 
Schoolmaatschappelijk werker 
E andries.kuiper@cjgede.nl 
M 06-46442855 
 

 

U kunt bij dit team terecht via de leerkracht, intern 
begeleider of rechtstreeks. De medewerkers zijn op 
afspraak aanwezig op school.  
Afhankelijk van de vraag die er is over uw kind 
onderzoekt de schoolmaatschappelijk werker of de 
jeugdverpleegkundige wat er speelt. Is er iets 
bijzonders aan de hand? Kan er een oplossing 
bedacht worden? 
Het basisschoolteam kan enkele gesprekken 
voeren, geeft informatie en advies en weet welke 
andere mogelijkheden voor ondersteuning er zijn. 
 

Informatie GGD/JGZ 
 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het 
gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 
18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, 
op school en in de wijk. Iedere school heeft een 
eigen JGZ-team, bestaande uit een 
doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en 
jeugdarts. 
 
Standaard onderzoeken 
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard 
onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 
jaar door de doktersassistent. Bij deze 
onderzoeken wordt gelet op de groei en 
ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw 
kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. 
Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet 
aanwezig. U krijgt  thuis voorafgaand aan het 
onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U 
kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over 
de gezondheid of het gedrag van uw kind. 
 
Spreekuren 
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan 
wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het 
spreekuur van de jeugdarts of verpleegkundige. 
Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen 
heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, 
zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw 
kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als 
eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets 
ouder is). Nog vragen of een afspraak maken: 
·  www.vggm.nl/jeugdengezondheid 
. email naar: ggd@vggm.nl 
. Tel: 088-3556500 op werkdagen tussen 9.00-
12.00 en 13.00 en 17.00.  
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