
 

 

 
dinsdag 23 juni 2020  

 
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
We hebben met elkaar een schooljaar beleefd dat we vanwege de beperkende Coronamaatrelen niet 
zomaar zullen vergeten! Op maandag 16 maart ging het thuisonderwijs van start. Gelukkig kon het 
onderwijs doorgaan door uw inzet, inzet van leerkrachten en pedagogische medewerksters en door 
de techniek. Op 11 mei gingen we stapsgewijs en in clusters (halve groepen) weer open. Vanaf 8 juni 
alle kinderen weer tegelijk naar school en hanteren we een continurooster. Kortom alles was 
anders… Wat hebben we als team de interactie met de groep gemist. Normaal zie je als een leerling 
de uitleg niet meteen begrijpt en bied je ondersteuning in de groep of geef je extra ondersteuning 
door bijv. de onderwijsassistent(en) in te zetten. Wat is er ook veel gevraagd van ouders in de 
ondersteuning van hun kinderen bij het thuiswerken.   
De afgelopen periode hebben we ons gericht op de sociale emotionele ontwikkeling i.v.m. de 
effecten van de maatregelen en werden de essentiële leerdoelen behandeld voor een goede 
doorstroming naar de volgende groep.  
 
Rapporten 
Als team hebben we met elkaar besproken wat redelijk en billijk is voor de leerlingen om te 
rapporteren voor de groepen 2 t/m 8. Groep 1 heeft normaal gesproken ook geen rapport. De grote 
vraag was: doen we de ontwikkeling van kinderen recht als we een cijferrapport meegeven zoals 
anders, terwijl het zo’n bijzondere periode was? Bepaalde zaakvakken zoals aardrijkskunde en 
geschiedenis hebben ook even stilgelegen.  Een andere vraag was: kunnen we verwachten dat de 
vaardigheidstoetsen (CITO) een reëel beeld geven?  
Alles afwegende hebben we besloten geen ‘gewoon’ cijferrapport te maken. Het is een alternatief 

rapport geworden; dat wil zeggen dat we vermelden aan welke doelen we hebben gewerkt de 

afgelopen periode en waar leerlingen, ouders en leerkrachten even terugblikken. Wat betreft de 

Cito-toetsen: we zien deze toetsen als diagnose-toetsen. De leerkracht heeft dan met de uitslagen 

van de Cito-toetsen een objectief uitgangspunt om het onderwijs in zijn of haar groep af te stemmen 

op het niveau van de individuele leerling en van de groep. We hopen en verwachten dat we hiermee 

het meest recht doen aan de mogelijkheden en de kansen die iedere leerling heeft gekregen in de 

afgelopen tijd.  

Gespreksavond 
Door de huidige omstandigheden en de bijbehorende maatregelen is het niet mogelijk dat alle 
ouders welkom zijn in de school. Toch willen we in die gevallen waarbij het echt nodig is een 
oudergesprek met u kunnen voeren. Volgende week maandag krijgen de leerlingen een invulbriefje 
mee waarin u aan kunt geven of u behoefte hebt aan een gesprek op school. Ook zal de leerkracht 
een afweging maken welke ouders hij of zij wil uitnodigen en dat vermelden op het invulbriefje wat 
uw kind meekrijgt. We willen de ‘noodzakelijke” gesprekken liever live dan telefonisch of digitaal 
voeren. De “live” gesprekken worden gehouden op woensdag 8 juli.  
 
Waterfeest en feestweek peuters 

Op donderdag 25 juni zouden we op schoolreisje gaan met de groepen 1 t/m 7. Zoals eerder 

vermeld gaan deze vanwege de corona beperkingen niet door. Nu zijn de weersvoorspellingen 

voor donderdag a.s. erg zomers.  We willen op deze dag toch iets van een feestje organiseren 

voor de leerlingen en daarom voor iedere groep een half uurtje waterfeest met afsluitend een 

ijsje. Verdere mededelingen via de leerkracht. Het spreekt bijna vanzelf, maar wilt u uw kind bij 

zomers weer insmeren met zonnebrand! Voor de peuters is een feestweek georganiseerd. De 

ouders van de peuterspeelzaal krijgen hierover nader bericht van de leidsters.   



 
Afscheid en welkom 
Juf Saskia van Damme zal aan het einde van dit schooljaar de Vereniging School met de Bijbel te 
Lunteren verlaten. Juf Saskia is in de plusklas begonnen op 1 november 2017. In het begin werd de 
plusklas op woensdag gegeven voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Later ging de plusklas naar de 
dinsdag en werd er ‘s morgens lesgegeven aan de plusklasleerlingen van de groepen 7 en 8 en ’s 
middags aan de plusklasleerlingen uit de groepen 5 en 6. Dit was noodzakelijk vanwege de groei in 
aanmelding en ook efficiënter vanwege het vrij grote verschil tussen leerlingen uit groep 5 en 8.  
We konden zo ook de kinderen meer uitdaging bieden en nog meer aan spreken op talenten en 
mogelijkheden. Juf Saskia gaat werken voor het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in 
Amersfoort. Er is daar een speciale klas voor hoogbegaafde leerlingen opgestart van 9 en 10 jaar. 
Deze leerlingen krijgen een tussenperiode van twee jaar aangeboden tussen basisschool en 
gymnasium 2.  We gunnen juf Saskia deze nieuwe kans en uitdaging van harte en wensen haar Gods 
zegen toe.  
 
Juf Margreet Duijzer is benoemd in de vacature die ontstaan is vanwege het aanstaande vertrek van 
juf Saskia. Juf Margreet werkt nu op basisschool Nederwoud. Het is de bedoeling dat juf Margreet op 
maandag groep 5b gaat lesgeven en op dinsdag de Plusklassen. We heten haar hartelijk welkom op 
De Bron.  
 
In het nieuwe schooljaar komt ook juf Lisa Zandsteeg op De Bron werken. We heten ook haar van 

harte welkom. Juf Lisa komt uit Lunteren en is onlangs geslaagd aan de Christelijke Hogeschool Ede.  

Schoolkamp 
Het schoolkamp voor de groepen 8 kan officieel doorgaan. Zij gaan van woensdag 1 juli t/m vrijdag 3 

juli naar De Peppelhoeve in Putten. We gaan in 2 gebouwen en de activiteiten zijn als het weer het 

toelaat zoveel mogelijk buiten. Er is een mooi programma opgesteld en de leerlingen en de 

leerkrachten hebben er zin in.  Juf Nelie van Dam, juf Marije Schipper, juf Charlotte Bout, meester 

Tim van de Kamp en meester Wilco Thomassen gaan mee als begeleiding. De dagen dat meester 

Wilco op schoolkamp is staat juf Marja de Zwart voor zijn groep. We wensen iedereen een heel fijn 

schoolkamp toe!  

Afscheidsavond en musical groepen 8 
Dit jaar twee afscheidsavonden. Op maandag 13 juli voor groep 8a en op dinsdag 14 juli voor groep 
8b. De avonden beginnen om 19.00u. Dit jaar vanwege de corona beperkende maatregelen helaas 
geen opvoering voor opa’s en oma’s en oud- leerlingen.  
Op maandag 13 juli speelt groep 8a de musical voor de groepen 4a, 5a, 6a, 7a en 8b en ‘s middags 
zingen ze de liedjes voor de groepen 1a, 2a en 3a. Eigen broertjes en zusjes uit de B-groepen mogen 
aansluiten. 
Op dinsdag 13 juli speelt groep 8b voor de groepen 4b, 5b, 6b, 7b en 8a en ‘s middags zingen ze de 
liedjes voor de groepen 1b, 2b en 3b. Eigen broertjes en zusjes uit de A-groepen mogen aansluiten. 
 
Coördinator Kinderopvang 
In verschillende kranten en op social media heeft een wervingsadvertentie gestaan voor een 
coördinator kinderopvang. We doen dit, omdat we binnen onze vereniging gaan starten met een 
buitenschoolse opvang (BSO). De buitenschoolse opvang willen we graag starten in januari 2021.  

Roostervrije dagen leerkrachten en kinderen vrij  
De leerkrachten van groep 8 hebben een roostervrije dag op dinsdag 30 juni.  
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 7 hebben een roostervrije dag op donderdag 2 juli.  
 
Zomervakantie 
Op vrijdag 17 juli gaan de basisschool én de peuterspeelzaal om 11.00 uur uit. We beginnen weer op 
maandag 31 augustus. U hoort nog vóór de zomervakantie of we na de zomervakantie weer kunnen 
starten met de schooltijden van voor het corona tijdperk.  
 



Groep 
 

 Leerkracht  

 

Muis 1a De ouders van deze leerlingen krijgen eind deze week 

een bijlage. In deze groep stromen ook nieuwe leerlingen 

in. 

Maandag t/m woensdag juf Lian 

Koelewijn. Donderdag en vrijdagmorgen 

juf Caroline van As. 

Beer 1b De ouders van deze leerlingen krijgen eind deze week 

een bijlage. In deze groep stromen ook nieuwe leerlingen 

in.  

Maandag juf Heleen Ike. Dinsdag t/m 
vrijdagmorgen juf Sanne Verloop.  

Vis 2a De vissengroep is de huidige muizengroep van juf Lian 

Koelewijn en juf Caroline van As.   

Maandag t/m vrijdagmorgen juf Rina 

Helder. 

Poes 2b De poezengroep is de huidige berengroep van juf Heleen 

Ike en juf Dieke Verkuijl. 

Maandag en dinsdag juf Nelleke van 

Veen. Woensdag t/m vrijdagmorgen juf 

Phia Brunekreeft.  

Groep 3a 
 

Groep 3a zijn de huidige leerlingen van de vissengroep 

van juf Rina Helder. 

Maandag en dinsdag juf Paula van de Pol. 

Woensdag t/m vrijdagmorgen juf 

Willemieke Dekker.  

Groep 3b 

 

Groep 3b zijn de huidige leerlingen van de poezengroep 

van juf Nelleke van Veen en Phia Brunekreeft.  

Maandag en dinsdag juf Jiske van der 

Hoek. Woensdag t/m vrijdagmorgen juf 

Annet Pater. 

Groep 4a 
 

Groep 4a is de huidige groep 3a van juf Paula van de Pol 

en juf Willemieke Dekker.  

Maandag t/m donderdag juf Erna 

Wessels. Vrijdagmorgen juf Wendy 

Soetendaal. 

Groep 4b Groep 4b is de huidige groep 3b van juf Jiske van der 

Hoek en juf Wendy Soetendaal. 

Maandag t/m woensdagmorgen juf Marja 

Liefting en donderdag en vrijdagmorgen 

juf Elise van Gelder. 

Groep 5a 
 

Groep 5a is de huidige groep 4a van juf Erna Wessels en 

juf Elise van Gelder. 

Maandag en dinsdag juf Marja de Zwart 

en woensdag t/m vrijdag juf Gisette 

Wiesenekker.  

Groep 5b 
 

Groep 5b is de huidige groep 4b van juf Sanne Verloop.   Maandag juf Margreet Duijzer en dinsdag 

t/m vrijdag meester Wilco Thomassen.  

Groep 6a Groep 6a is de huidige groep 5a van juf Marja Liefting en 

juf Elise van Gelder.   

Maandag t/m vrijdag juf Lisa Zandsteeg. 

Groep 6b 

 

Groep 6b is de huidige groep 5b van juf Marja de Zwart 

en meester Wilco Thomassen. 

Maandag t/m donderdag juf Pauline Pors 

en vrijdag juf Rebecca Hermans. 

Groep 7a 
 

Groep 7a is de huidige groep 6a van juf Pauline Pors.  Maandag t/m vrijdag juf Emily van den 

Top.  

Groep 7b Groep 7b is de huidige groep 6b van juf Emily van den 

Top.   

Maandag en dinsdag juf Annelies de Leur.  

Woensdag t/m vrijdag juf Kathelijne 

Russcher.  

Groep 8a 

 

 

Groep 8a is de huidige groep 7a van juf Annet Pater en 

juf Rebecca Hermans.   

Maandag t/m woensdag juf Nelie van 

Dam. Donderdag en vrijdag juf Marije 

Schipper.   

Groep 8b Groep 8b is de huidige groep 7b van juf Annelies de Leur 

juf Kathelijne Russcher.  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

meester Tim van de Kamp. Woensdag juf 

Rebecca Hermans.  



 

Hieronder ziet u naar welke Voortgezet Onderwijs school de kinderen van de groepen 8 gaan.  

 

 

 

 

 

 

Ichthus College Veenendaal:  

Willisa Morren   Joleen Drost 

Amber van Os   Ilse van ’t Foort 

Geert Jan van der Mel  Jedidja Dijs 

Jurn van de Vliert  Cornelien Klok 

Vera Kelderman  Jinske Pater 

Hannah Bakker   Anouk van Veldhuisen 

Friso Berends   Eva van Veldhuizen 

Sibe Codée    

   

    

 

 

 

 

Johannes Fontanus College Barneveld:  

Lieke Boers   Anouk Schreuder 

Ruben van Grootheest  Alinda Willemsen 

Tim Hoogenraad Anouk van Beek 

Nicole Katushabe  Tiago Duits 

Swen van der Kuur  Ezra van Ee 

Finnley Prinsen  Job van Hoorn 

Rens de Rooij  Ryan van Huigenbos 

Jelte Schimmel   Britt Jonkman 

Rik Stroomberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerwaarde Barneveld:  

Sofia van Beek   Stefan Bettink 

Gerjan Boon  Jörn van Dodeweerd 

Jasmine Groeneveld  Gerben Groeneveld 

Demi Koops   Floortje Hoogenraad 

Brenda van Manen  Angelina van Hunnik 

Dora Martijn   Chimène Lawalata 

Eliza Stomphorst  Bridget Schuurman 

Michelle Theuns  Givanni Snel 

Wesley Vaarkamp  Quintin van Voorthuizen 

 

 

 

  

 

 

Van Lodenstein college: 

 

Elisah Bahlman 

Hannah Bahlman 

 

 

     

 

Marnix college Ede:  

Rosalie van Beers 
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