
 

 

  

Belangrijke data: 
 

• Woensdag 11 maart biddag.  

• Donderdag 19 maart kijkavond 
van het project. 

• Woensdag 25 maart Open 
Klasmorgen.  

• Woensdag 8 april 19.00 u. een 
gezamenlijke Paasfeestviering.   

• Donderdag 9 april om 13.30u. 
iedereen vrij. 

• Vrijdag 10 april en maandag 13 
april vrij. Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag.  

• Dinsdag 14 t/m donderdag 16 
april Cito-eindtoets groep 8. 

• Vrijdag 24 april koningspelen. 

• Maandag 27 t/m dinsdag 5 mei 
Meivakantie. 

 
 Alle data DV. 
 
 
 

 
 
Onze conciërge Gijs is door ziekte al geruime 
tijd afwezig. Hij zal het vast en zeker erg leuk 
vinden om een beterschapswens in de vorm 
van een kaartje te ontvangen. Zijn adres is: 
De heer G. Harthoorn Hessenweg 10 3771 
RB Barneveld. 

 

Biddag 
Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. 
Het thema is “Vraag gerust!” Bijbelvertellingen komen uit 
Lukas 11:1-13. 
“En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat één 
van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere leer 
ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.” 
Jezus leert ons daar het “Onze Vader”, een prachtig gebed dat 
duizenden jaren later nog steeds wereldwijd gebeden wordt.  
Een gebed waar alles in zit.  
Verbondenheid: onze. Afhankelijkheid en vertrouwen:  Vader. 
Mooi ook telkens die drieslag.  
Uw naam, Uw koninkrijk, Uw wil.  
Ons dagelijks brood, onze schulden, verzoeking 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid 
Weet je niet meer hoe je bidden moet, kun je zelf niet meer de 
woorden vinden? Moeten anderen het gebed overnemen? 
Jezus legt ons de woorden in de mond. Prachtig toch!! 
 
Lief en leed  
Bij Bram en juf Gisette Wiesenekker (groep 6b) is op  25 februari 
een gezonde zoon geboren. Zijn naam is Tijs Ruben (roepnaam 
Tijs). Juf Gisette en haar man zijn erg dankbaar. Mocht u een 
kaartje willen sturen: Fam. B. Wiesenekker, Kraaikoplaan 19, 
3772 PH Barneveld.   
 
Met onze conciërge Gijs Harthoorn gaat het langzaam vooruit. 
Na de operatie was er een terugslag met complicaties. Ook juf 
Lian Koelewijn  (groep 1a-muizengroep) en meester Martijn 
Louwen (groep 7a) zijn i.v.m. ziekte nu al een aantal weken niet 
werkzaam geweest op school. Beide hebben te kampen met 
klachten rond oververmoeidheid en/of gebrek aan energie en 
belastbaarheid. Al met al met al vergt het herstel tijd en geduld. 
We denken hierbij ook aan meester Jan van Eunen.  Ook onder 
ouders en kinderen zijn er die te maken hebben met ziekte. 
 
Helaas konden de kinderen uit  Wit Rusland niet komen 
vanwege het coronavirus. Voor de kinderen, maar ook voor de 
organisatie en de gastouders een teleurstelling die verwerkt 
moet worden. We mogen bidden voor zoveel mensen die op 
wat voor een manier dan ook te maken hebben met de 
gevolgen van dit virus.  
 
We bidden voor een ieder om herstel, nieuwe kracht en sterkte. 
Ook voor hen die we hier niet noemen, maar die wel te maken 
hebben met ziekte, spanning en moeilijkheden. 
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Klasmorgen  
Op woensdag 25 maart houden we onze Open 
Klasmorgen. U bent van harte welkom van 9.30 
uur- 10.15 u. en/of van 10.30u.- 11.15u. U kunt 
een rondje door de school lopen en een kijkje 
nemen in de groepen. Natuurlijk zorgen we ook 
voor koffie! Iedereen van harte welkom!  We 
zouden het erg waarderen als u jonge gezinnen 
met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar op de 
Open Klasmorgen wijst. 
 
Start GigaKids typecursus 
De Gigakids-typecursus start op maandag 30 
maart a.s.om 15.45 uur en duurt een uur. Zoals 
het er nu uitziet is er een volle groep van 12 
leerlingen. Als er nog meer gegadigden zijn, zou 
er een tweede groep gestart kunnen worden. De 
typecursus is bestemd voor leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8. 
 

 
 
Project 
Op maandag  2 maart zijn we als basisschool en 
peuterspeelzaal gestart met de kunstproject-
weken. De opening van het kunstproject begon 
met een item van het jeugdjournaal over de 
vernieling van ons kunstwerk "De banaan". De 
kinderen maken nu nieuwe kunstwerken. Tijdens 
deze weken kan het zijn dat de groep een 
excursie gaat doen of dat er bijv. een kunstenaar 
in de klas komt. Communicatie hierover via de 
groepsleerkracht. Op de projectavond bent u van 
harte welkom om de kunstwerken te komen 
bekijken. Het is de bedoeling dat er in elke klas 
een museum te zien is van twee stromingen. Op 
deze avond krijgen de kinderen bij de ingang een 
puzzelblad. In elke klas hangt een letter die ze 
moeten zoeken. Natuurlijk valt er ook een prijsje 
te winnen! U kunt met uw kinderen de school 
doorlopen en een kijkje komen nemen. We 

hanteren een vaste looproute, zodat u niet tegen 
de stroom inloopt en alle lokalen langs gaat.  
De kijkavond van het project is op 
D.V. donderdagavond 19 maart van 18.30u- 
20.00u. Behalve ouders zijn ook andere 
belangstellenden van harte welkom!  
 

 
 
Schoolvoetbaltoernooi  
Het schoolvoetbaltoernooi vindt dit jaar plaats 
van 11 t/m 15 mei 2020. Via de mail heeft u een 
link gekregen waarmee u uw kind kunt 
aanmelden tot en met vrijdag 13 maart.  
 
Na het schoolvoetbaltoernooi van 2019 is er een 
evaluatievergadering geweest met de scholen en 
de organisatie.  Daar is het besluit genomen dat 
de scholen zelf de teams samenstellen, rekening 
houdend met een evenwichtige verdeling van de 
kinderen die op voetballen zitten over de 
verschillende teams.  
 
Concreet betekent dit dat we op school teams 
gaan maken en vervolgens de trainers indelen. U 
kunt daarbij wel t.z.t. een voorkeur aangeven. 
Bijv. u traint een team waarin uw kind speelt.  
 
Paasfeestviering en vrije dagen rond Pasen  
We maken u nu vast bekend dat op woensdag 8 
april er om 19.00 u. een gezamenlijke 
Paasfeestviering  is met kinderen en ouders in de 
Bethelkerk, De Haverkamp 1 (kerk van de 
Hersteld Hervormde gemeente). Ook anderen, 
zoals bijv. opa en oma  zijn van harte uitgenodigd.   
Op donderdag 9 april ‘s middags blijven we met 
z’n allen op school eten. De school zorgt voor 
eten en drinken. Om 13.30 u. is iedereen vrij. 
Aansluitend een vrije dag i.v.m. Goede Vrijdag en 
vervolgens Tweede Paasdag. De kinderen worden 
op dinsdag 14 april weer op de normale tijd op 
school verwacht. 

http://a.s.om/


 

 

 
 
Peuterspeelzaal Benjamin De Bron 
De aanmeldingen voor de peuterspeelzaal lopen 
goed. Er zijn op maandagmiddag en 
dinsdagochtend nog een paar plekjes vrij voor 
nieuwe peuters. Vol is vol.   
 
De volgende twee thema`s waar we bij Benjamin 
mee werken zijn: motoriek en kunst. 
We beginnen met het thema motoriek en gaan 
dan met de peuters lekker veel bewegen. 
In het speellokaal komen grote blokken waarmee 
we kunnen bouwen en stapelen. De trampoline 
wordt binnen gezet. Ook halen we een bank en 
een mat uit de gymzaal zodat we kunnen oefenen 
met springen en balanceren. 
Daarna volgt het thema kunst. We nodigen u vast 
uit om naar onze kunstwerken te komen kijken 
op de projectavond, donderdag 19 maart.  
 

  
 
 
 

De eerste ronde van 2020 komt eraan 
  
Nog één week en dan wordt de 1e waardecheque 
van 2020 bezorgd! Net als vorig jaar hebben de 
cheques een waarde van € 7,50. 
De bezorging zal plaatsvinden op 24, 26 en 28 
maart 2020. 
We hebben al ruim 80% van het bedrag voor een 
speeltoestel op het kleuterplein bij elkaar 
gespaard met de vorige rondes. 
Het zou leuk zijn als we met deze ronde het 
bedrag compleet zouden krijgen! 

Mocht u die cheque aan de school willen 
schenken dan kunt u deze inleveren in de doos in 
de hal van de school. 
 
Hebben we meer cheques dan hebben we een 
verzoek van de brandweer. De brandweer 
Lunteren bestaat dit jaar 200 jaar en dit willen zij 
uiteraard vieren. Ze hopen dat te gaan doen op 
zaterdag 23 mei 2020. Aangezien het organiseren 
van zo’n dag ook een kostenplaatje met zich 
meebrengt, hebben ze de scholen van Lunteren 
gevraagd of wij ze de bonnen van de actie 
EdeDoet willen doneren. Onze vraag aan u is of u 
hieraan mee wilt werken. Graag willen we de 
bonnen in week 13 (maandag 23 t/m vrijdag 27 
maar a.s.) op school inzamelen. De Brandweer wil 
de bonnen in week 14 op komen halen op school 
en de kinderen als dank een presentje geven. 
Alvast bedankt voor uw medewerking, mede 
namens de Vrijwillige Brandweer Lunteren.  
 
Gratis!! 
In de groepen 3 werken we nu met de methode 
Lijn 3. Heel veel materiaal van onze oude 
methode Veilig Leren Lezen, hebben we 
bewaard. Als school gebruiken we die materialen 
niet meer. Maar misschien heeft u er wel 
belangstelling voor. Het gaat om o.a. lees-, werk- 
, rijtjes-, ringboekjes en spelletjes. De komende 
twee weken zal een doos met deze materialen in 
de hal van de school staan. U kunt daar dan 
uithalen wat u zou kunnen gebruiken. Na deze 
twee weken wordt alles weggedaan. Zo hopen 
we dat deze spullen nog een tweede leven 
krijgen.   
 
Vakdocent 
bewegingsonderwijs  
André de Bruin is gestart als 
vakdocent bewegings-
onderwijs op De Bron. Hij 
verzorgt onze gymlessen op  
dinsdag in het Sporthuus. 
Verder is hij ook werkzaam 
in het Voortgezet Onderwijs 
en heeft ruime ervaring als 
leerkracht basisonderwijs.  
Van harte welkom!  


