
 

 
Belangrijke data in December 
 

• Vrijdag 4 december Sinterklaas. 

• Donderdag 17 december van 19.00- 
20.00 uur Kerstfeestviering op De 
Bron.  

• Alle groepen gaan op 
donderdagmiddag 17 december om 
14.30 uur uit.  

• De kinderen uit de groepen 1 en 2 
zijn op vrijdag 18 december vrij en 
hebben kerstvakantie. De groepen 3 
t/m 8 krijgen kerstvakantie op 
vrijdag 18 december om 12.00 uur.  

• De kinderen worden weer op school 
verwacht op maandag 4 januari 
2021 om 8.45 uur. 

 
De Bron gaat voor gezond 
We willen u vriendelijk doch dringend 
vragen de kinderen iets gezonds mee te 
geven naar school i.v.m. lunchpauze en/of in 
de kleine pauze. Naast brood kunt u denken 
aan fruit, ontbijtkoek, (meer)granenbiscuit 
etc.  Snoep is niet nodig. Het is voor een kind 
niet leuk als andere kinderen in de klas 
cakejes/ chocoladekoekjes/losse worstjes 
etc. meekrijgen. U moet niet onderschatten 
wat dat voor impact heeft op andere 
kinderen. Dus De Bron gaat voor gezond! 
 

 
We wensen iedereen gezegende kerstdagen 
en een goede jaarwisseling.  

 

Kerstfeest 2020  
De profeten Micha en Jesaja zeggen dat er op een bepaald moment 
iemand geboren zal worden, die ervoor gaat zorgen dat het volk rustig 
zal wonen. Er zal vrede zijn, op zijn Hebreeuws: shalom.  
Shalom en de komst van de Messias horen bij elkaar. Het volk wandelt 
in duisternis, maar er is (even) licht te zien. Alles draait gewoon door en 
toch ... Een paar mensen hebben hoop gekregen. Hoop dat de dingen 
die normaal lijken te zijn in deze wereld, het onrecht, de armoede, het 
misbruiken van macht, corona, ziekte en noem maar op, dat die dingen 
allemaal tijdelijk zijn. God maakt alle dingen nieuw. Omdat Christus 
werd geboren. Heb je een beter alternatief?  Of geloof je liever dat de 
mens en de wereld aan het toeval onderworpen zijn. Dood is dood. 
Wie wil met zo'n somber perspectief leven? Het kerstverhaal gaat over 
het ontstaan van hoop in de harten van mensen. Hoop dat het hoe dan 
ook goed zal komen. Waarom? Want God had de wereld zo lief dat Hij 
Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 
Ook dit jaar hopen we op onze school weer het Kerstfeest te vieren. 
Vanwege de Coronatijd hebben we besloten om het zingen op het plein 
na afloop van de Kerstvieringen te annuleren. De kerstvieringen van 
alle groepen zullen plaatsvinden op donderdag 17 december a.s. van 
19.00-20.00 uur. Om drukte te beperken willen we graag dat één ouder 
de kinderen brengt en/of haalt. U kunt uw kinderen niet naar binnen 
brengen. De kinderen kunnen tussen 18.45u en 19.00u naar binnen. Zo 
zorgen we voor een gespreide inloop. Na afloop van de vieringen 
komen de kinderen per groep naar buiten met de leerkrachten, te 
beginnen met de kleuters.  De kinderen blijven bij de leerkracht tot hun 
ouder hen heeft gehaald (mits ze met uw toestemming zelf naar huis 
mogen). Blijf na afloop niet langer dan strikt noodzakelijk i.v.m. de 
drukte en houd de vereiste afstand! Met elkaar moet het lukken. 
 
Sinterklaas  
De Sinterklaasviering gaat door, maar zonder aanwezigheid van ouders 
bij de ontvangst.  
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Voorbede gevraagd 
De vader van Jesse Everts ligt op dit moment zeer 
ernstig ziek in het ziekenhuis in Doetinchem. Bij 
hem is verleden week Covid geconstateerd waarna 
het gezin in quarantaine is geplaatst. Vanwege 
benauwdheid moest hij op donderdag 26 nov.  
worden opgenomen in het ziekenhuis in 
Ede, waarna hij in het afgelopen weekend naar 
Doetinchem moest worden verplaatst waar hij op 
de IC werd opgenomen.   

Gisteravond werd zijn toestand dermate kritisch 
dat gevreesd wordt voor zijn leven. We zijn intens 
geschrokken en leven mee met Albert, Anneke en 
de kinderen Juan, Ruben en Jesse.  

We bidden onze hemelse Vader om een wonder en 
om Zijn nabijheid. We willen u vragen om voor dit 
gezin te bidden en wensen hen heel veel sterkte 
toe in de komende tijd. Het adres van de fam. 
Everts is De Kweek 26, 6741 ET Lunteren.  

Afscheid juf Rebecca Hermans 
Eind oktober heb ik besloten om voorlopig te 
stoppen met werken in het onderwijs. Na 10 jaar in 
het onderwijs gewerkt te hebben waarvan zo'n 2,5 
jaar op De Bron is dit uiteraard geen gemakkelijke 
keus geweest. Mijn man en ik hebben twee 
kinderen en na de geboorte van de jongste in 2019 
merkte ik dat de combinatie werk en gezin voor mij 
steeds lastiger werd. Per januari ga ik 
(vrijwilligers)werk doen bij stichting Ruimte voor je 
Relatie waar mijn man Wilfred en ik al langer actief 
voor zijn. Dat werk hoeft niet op vaste tijden te 
gebeuren en dus ben ik dan flexibeler in wanneer 
ik dat werk doe.   
Dat is met onderwijs wat lastig. In de korte tijd dat 
ik op De Bron werkte, heb ik vrijwel alle 
(bovenbouw)klassen wel eens gehad. Het voelt gek 
dat dit contact nu opeens stopt. Tegelijk kijk ik 
ernaar uit meer tijd en rust voor mijn gezin te 
hebben en nieuwe wegen te ontdekken. Bedankt 
voor het vertrouwen dat u me de afgelopen tijd gaf 
en wie weet tot ziens!  

 
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen heeft juf 
Rebecca Hermans haar dienstverband opgezegd 
per 1-1-2021.  We begrijpen en respecteren de 
reden van de ontslagaanvraag. We danken juf 
Rebecca heel hartelijk voor wat ze de afgelopen 
jaren op onze school gedaan heeft. We denken 

met name ook terug aan de periode waarin ze 
meester Jan van Eunen heeft vervangen tijdens zijn 
ziek zijn. We hopen dat juf Rebecca rust gaat 
ervaren op deze beslissing en wensen haar met 
haar gezin Gods zegen toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meester Martijn 
We zijn blij en dankbaar dat het met meester 
Martijn Louwen steeds beter gaat. Op dit moment 
werkt hij op reintegratiebasis vier dagen en geeft 
hij in meerdere groepen les. Meester Martijn gaat 
per januari lesgeven op woensdagochtend in groep 
8b en op maandag in groep 6b. Juf Pauline Visser is 
dan op maandag vrij i.p.v. vrijdag. 
 
 
MR 
Ik ben Willemieke Dekker. Sinds vorig jaar 
getrouwd met Wilbert en ik woon in Barneveld. Ik 
werk nu voor het tweede 
jaar op De Bron en ik heb 
het hier erg naar mijn zin! 
Op dinsdag sta ik voor 
verschillende groepen 
i.v.m. de 
werkdrukverlichting en 
van woensdag t/m vrijdag 
sta ik voor groep 3a. Begin 
dit schooljaar ben ik lid 
geworden van de MR. Ik 
vind het interessant om 
mee te denken en te praten 
over zaken die voor onze school belangrijk zijn.  

 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Is uw kind, of kent u ouders van kinderen rond de 
leeftijd van ongeveer 2,5 jaar die straks graag naar 
onze school gaan en nu nog niet aangemeld zijn?  
U vindt het aanmeldformulier op de website van 
de school, of u kunt een exemplaar ophalen.  


