
 

  

 
Belangrijke data 
 
November 

• Woensdag 4 november Dankdag 

• Donderdag 12 november 
ledenvergadering SMDB 

• Vrijdag 13 november Lootjes trekken 
Sinterklaas 

• Donderdag 19 en maandag 23  
november voortgangsgesprekken 

 
December 

• Vrijdag 4 december Sinterklaas  
 

Alles D.V. 
 
Zendingsactie 

We gaan starten met een actie van de ZOA. 
Normaal gesproken gaan leerlingen met 
kruidnoten van deur tot deur. Nu kunnen 
leerlingen het geheime ZOA-recept voor 
kruidnoten raden! Dit recept gaan ze delen 
met familie, vrienden en buren in ruil voor 
een gift aan ZOA. De inzameling van het geld 
zal digitaal zijn, via een QR-code. Zo komt er 
geen contant geld aan te pas. De QR-code 
ontvangt u nog van ons. Doet u mee? Laten 
we ook opkomen voor onze medemens in 
nood! 
 
Luuk de Vries 
Luuk de Vries uit groep 6b doet aan 
motorrijden en doet dat erg goed. Dit jaar 
werd hij in zijn klasse Nederlands kampioen! 
Helaas is hij zaterdag 31 oktober ten val 
gekomen bij het motorrijden in Staphorst. 
Hij moest worden opgenomen in het IC 
Groningen. Er waren zorgen wat betreft een 
scheurtje in zijn milt en een gescheurde nier. 
Luuk is inmiddels op de verpleegafdeling en 
na een kleine terugslag mag hij deze week 
proberen te zitten en wat stapjes proberen 
te doen. We bidden om een goed herstel. 
Mocht u een kaartje willen sturen dan kan 
dat naar Luuk de Vries,  
Dr. A. Kuyperstraat 12, 6741 XK Lunteren.  
 

 
 
Afgelopen woensdag 4 november was het Dankdag. Hoe kun je God 
danken, ook als niet alles fijn en goed is om je heen? In Handelingen 
27:14-44 laat Paulus zien dat het kan. Terwijl hij als gevangene op weg is 
naar Rome, belandt het schip in een zware storm. Toch neemt hij op dat 
heen en weer slingerende schip de tijd om te eten en de Heere te 
danken voor wat Hij geeft. God is er en Hij gaat mee ook in de moeilijke 
perioden van je leven.  In het schooljaar 2020/2021 is het jaarthema 
voor de invulling van de Bijbelse boodschap aan onze kinderen en voor 
het toewerken naar de Christelijke feesten ‘Dichterbij’. De opening met 
de kinderen was erg mooi. De Heere is een bewaarder en een 
beschermer. Hij is een schaduw aan je rechterhand.  
 

 
Aan- en uitgaan van de school 
Ouders/verzorgers mogen op het schoolplein kinderen brengen en 
halen vanwege de verkeersveiligheid op de drukke Postweg en de korte 
kiss and ride strook. Nu de maatregelen rond corona weer verscherpt 
zijn willen we u dringend vragen goed te letten op de 1,5 meter afstand 
op het schoolplein. Ouders en verzorgers zijn alleen strikt noodzakelijk in 
de school en liefst op afspraak.  Moet u echt onverwachts in school zijn 
dan graag eerst melden in de hal van de school.   
In groepen van volwassenen kan het virus zich makkelijk verspreiden en 
het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen 
mensen bij elkaar zijn. Dit alles overwegende hebben we besloten dat 
we i.v.m. 1,5 meter samenleving bepaalde activiteiten niet door kunnen 
laten gaan of anders moeten invullen.  
 
Ouderbijdrage 
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de vrijwillige bijdrage voor 
het schooljaar 2020-2021 al overgemaakt. Sommigen zelfs met een 
extra gift! Heel hartelijk dank!  Voor ons is december – net als voor u 
misschien - een dure maand. We vragen € 20,- per kind. 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.  
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en-contactonderzoek


 

 

Voortgangsgesprekken 
Wij vinden een goed contact met u waardevol. 
Daarom zijn er in de afgelopen periode 
startgesprekken gehouden. Op donderdag  19 en 
maandag 23 november staan er 
voortgangsgesprekken gepland. In het recent 
aangepaste landelijke protocol voor 
basisonderwijs wat wij als uitgangspunt hanteren 
staat momenteel het volgende: Gezien de huidige 
ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer 
kritisch af te wegen of de aanwezigheid van 
ouder(s)/ verzorger(s) op school strikt 
noodzakelijk is. Voor alle vormen van contact(en) 
met ouders/verzorgers geldt dat dit in beginsel 
digitaal plaatsvindt. Indien in uitzonderlijke 
situaties wordt besloten een gesprek binnen de 
school te voeren dan geldt: Oudergesprekken op 
de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met 
het strikt toepassen van de gezondheidscheck en 
de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Gelet 
op de persconferentie van dinsdag 3 november 
zijn we van mening dat de voortgangsgesprekken 
niet fysiek op school kunnen plaatsvinden. We 
kunnen het niet uitleggen en verantwoorden als 
er toch een besmettingsbron zou ontstaan door 
de spreekavonden. Deze week ontvangt u van 
ons een mail waarin we aangeven op welke 
manier we de voortgangsgesprekken vorm gaan 
geven. 
 
Ledenvergadering 
Op donderdag 12 november wordt de 
ledenvergadering van de Vereniging SMDB te 
Lunteren gehouden. Vanwege de COVID-19 
maatregelen zal deze vergadering digitaal 
plaatsvinden. De leden hebben gelegenheid om 
vragen te stellen n.a.v. het jaarverslag en de 
begroting. Zie hiervoor het schrijven dat de leden 
van de Vereniging SMDB te Lunteren van het 
bestuur hebben ontvangen. Het jaarverslag kunt 
u downloaden via de website van de Vereniging.  
www.smdb-lunteren.nl 

 
 
Sinterklaas en lootje 
trekken 
De Sinterklaasviering 
gaat door, maar zonder 
aanwezigheid van 

ouders bij de ontvangst. 
Om 8.45 uur gaan eerst alle 

kinderen naar binnen om even latere weer naar 

buiten te gaan om Sinterklaas te ontvangen. 
Ouders zijn dan naar huis. Op vrijdag 13 
november worden er in de groepen 
5 t/m 8 lootjes getrokken voor Sinterklaas. De 
kinderen maken een surprise en een gedicht. Het 
cadeautje in de surprise heeft een waarde van  
€ 3,50.  
 
Kerstfeest 2020  
Ook dit jaar hopen we op onze school weer het 
kerstfeest te vieren. De kerstvieringen van alle 
groepen zullen plaatsvinden op donderdag 17 
december a.s. van 19.00-20.00 uur. Helaas kunt u 
uw kinderen dan niet naar binnen brengen en 
hebben we ook vanwege de Coronatijd moeten 
besluiten om het zingen op het plein na afloop 
van de Kerstfeestvieringen te annuleren. Het is 
jammer dat we deze traditie moeten doorbreken, 
maar de situatie vraagt dit. Dat doet natuurlijk 
niets af aan het feit dat we het belangrijkste 
mogen vertellen: de geboorte van onze Heere 
Jezus Christus, onze Verlosser en Zaligmaker. We 
laten u nog weten hoe we het 
ophalen/wegbrengen van de kinderen bedacht 
hebben aangezien we dit wel gecontroleerd 
willen laten verlopen.  
 
Nieuwjaarsontbijt  
Normaal gesproken 
vindt op de eerste 
schooldag van het 
nieuwe kalenderjaar het 
Nieuwjaarsontbijt plaats 
van het bestuur, personeel 
scholen en peuterspeelzalen van onze vereniging. 
Deze activiteit zal dit jaar niet plaatsvinden en 
daarom verwachten we de kinderen op maandag 
4 januari 2021 op de gewone aanvangstijd om 
8.45 uur op school.  
De kinderen van de PSZ (maandagmorgengroep) 
beginnen ook op de gewone aanvangstijd 
namelijk 8.15 uur. 
 
Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep 
ouders en leerkrachten.  Het doel van de 
ouderraad is het optimaliseren van het contact 
tussen ouders en school. De ouders in deze raad 
denken mee over allerlei praktische zaken op 
school. Communicatie is op alle terreinen 
essentieel, want een goede relatie zorgt voor een 
betere prestatie. Als u adviezen, tips of suggesties 

http://www.smdb-lunteren.nl/


 

 

voor de ouderraad hebt, voelt u zich vrij om 
contact met hen op te nemen. Mocht u mee 
willen draaien met de ouderraad dan kan dat.  
Het mailadres is:  n.vandam@smdb-lunteren.nl.  
 
Ieder uniek, samen sterk 
We zijn erg dankbaar dat tot nog toe het 
onderwijs door kon gaan en dat we onder de 
leerkrachten of hun eventuele partners nog 
weinig corona hebben gehad. Als dat wel zo was 
konden we een beroep doen op invallers, 
deeltijders, ambulante teamleden en/of 
leerkrachten die gebruik maken van een bepaald 
verlof. Toch kan het voorkomen dat er geen 
invallers beschikbaar zijn en dat we een groep 
geen les kunnen geven. Op dat moment ontvangt 
u uiterlijk om 08.00 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.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Het is voor ons belangrijk dat we op tijd weten 
hoeveel nieuwe leerlingen we per schooljaar 
kunnen verwachten. Daarom vragen we u 
dringend om uw kind rond de leeftijd van 
ongeveer 2,5 jaar aan te melden! U vindt het 
aanmeldformulier op de website van de school, 
of u kunt een exemplaar ophalen. Meldt u zich 
dan van te voren aan, of maak een afspraak. Als 
uw kind al bijna 4 wordt en u heeft hem of haar 
nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo snel 
mogelijk doen? Bedankt voor uw medewerking! 
 
Peuterspeelzaal 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. De regels voor de peuterspeelzaal en 
kinderopvang veranderen voortdurend. U hebt 
misschien wel gelezen dat er zorgen zijn over het 

tarief. Het lijkt allemaal prijzig en ingewikkeld, 
maar dat valt allemaal erg mee. Wij helpen u 
graag bij het uitzoeken wat het u kost en wat u 
ervoor moet doen. U kunt dan altijd nog beslissen 
of u het wel of niet doet. Hebt u nog vragen of 
twijfelt u nog? Maak een afspraak en vraag een 
gesprek aan. Wij willen u graag een rondleiding 
geven en uw vragen beantwoorden. 
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl 
 
Ons nieuwe thema is: Sint en Kerst 
Winter! Buiten is het koud maar binnen is het 
lekker warm! Tijdens dit thema denken we na 
over warm en koud. Maar ook over lang en kort. 
Welke sjaal is het langst… 
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? 
Rekenen gaan we ook, want heeft zwarte piet in 
elke schoen wel evenveel pepernoten gedaan? 
 
MR 
Via de mail hebben we van ouders thema's 
binnen gekregen waar we als MR komend 
schooljaar mee aan de slag gaan. We zullen met 
elkaar in gesprek gaan over het continurooster, 
de BSO die meer geïntegreerd wordt binnen de 
school en welke vervolgstappen we kunnen 
zetten om het schoolklimaat nog veiliger te 
maken. Als u vragen/input heeft over 
schoolontwikkelingen, dan horen we dat graag 
(mr-debron@smdb-lunteren.nl).  
We willen u graag voorstellen aan Wilma Konijn, 
moeder van Yfke 4b uit groep en Hanna en Lieke 
uit groep 8b. In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam als office manager bij BVD 
advocatenkant oor in Barneveld. Dit schooljaar 
ben ik gestart in de MR. Ik vind het belangrijk om 
als ouder betrokken te zijn op de ontwikkeling 
van de school.  
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