
 

Spetternieuws 6       14-1-2021 

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Het kabinet heeft 12 januari 2021 besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met 3 weken. 
Het kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen. Dat hangt 
af van een onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de zogeheten 'Britse variant' van het 
coronavirus. Pas nadat de deskundigen van het OMT met een advies erover zijn gekomen, neemt het 
kabinet een besluit. "Alleen als het kan gaan de scholen open", aldus Rutte. Hij denkt daar volgende 
week meer over te zeggen. "Het moet wel veilig kunnen en de cijfers moeten daar een mogelijkheid 
voor geven." 

Lesgeven en noodopvang tijdens lockdown  
In Spetternieuws 5 van 8 januari hebben we al iets verteld over 
het online-onderwijs voor de groepen 3 t/m 8. Zo ligt het 
onderwijskundige aspect nu meer bij de leerkracht en niet bij de 
ouder. We zijn erg blij dat we de kinderen elke dag letterlijk en 
figuurlijk in beeld hebben. Bij het online-lesgeven zijn er ook 
kinderen in het lokaal aanwezig. Dit zijn kinderen van de 
noodopvang en kinderen die uitgenodigd zijn door de 
groepsleerkracht of IB-er omdat zij gebaat zijn bij fysieke 
aanwezigheid bij de instructie.  
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 en de peuters hebben een aangepast aanbod, in de vorm van een 
werkboekje en/of een bingo-kaart met allerlei activiteiten, zodat zij spelenderwijs bezig kunnen zijn 

met hun eigen leerdoelen.  
 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, waarbij 
het niet lukt om thuis of via het sociale netwerk opvang te 
regelen, is er noodopvang. U kunt dan mailen met juffrouw 
Groeneveld: a.groeneveld@smdb-lunteren.nl. Nu de 
lockdown wordt verlengd willen we vriendelijk vragen om de 
noodopvang alleen te gebruiken voor wat de naam ook al 
zegt: “noodopvang”.  

 
 

Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel 
Maandag 18 januari ontvangt u een mail met daarin een link naar de vragenlijst ‘Behoeftepeiling 
ander schooltijdenmodel.’ Om de vragenlijst goed te kunnen invullen willen we u verzoeken vast 
kennis te nemen van het document ‘Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel’ (zie bijlage). Dit 
document geeft achtergrond en inhoud aan de gestelde vragen van de peiling. De vragenlijst kent 
slechts drie korte vragen en is dus vrij snel in te vullen. We willen u vragen of één ouder per gezin 
deze peiling wil invullen. 

 
Roostervrije dag 
Op 2 februari staat er een roostervrije dag gepland. De kinderen zouden dan vrij zijn maar die dag 
willen we graag intrekken. Het is voor ons erg belangrijk dat we in de komende periode ook 
daadwerkelijk de kinderen fysiek kunnen lesgeven als dat weer kan.  
 
 



 
 
 
Rapport- toetsen 
Er staat gepland dat op 3 februari de rapporten meegaan naar huis. We willen graag, zoals 
gebruikelijk, ook de uitslag van de Cito toetsen meegeven en deze kunnen we niet zoals gepland 
afnemen. Ook de methodetoetsen kunnen nu niet op school afgenomen worden. Vandaar dat er 
nieuwe data komen voor het rapport en de spreekavonden. Wel willen we volgende week Cito M8 
(midden groep 8) afnemen bij de leerlingen van de groepen 8. Dit i.v.m. de adviesgesprekken  voor 
het VO op donderdag 28 januari en maandag 1 februari.  

 
Lio-stagiaire 
Mijn naam is Marit Geluk. Ik zit in mijn laatste jaar van de Pabo en ik 
loop nu elke woensdag, donderdag en vrijdag stage in groep 4b. Gitaar 
spelen vind ik leuk om te doen en ik ben ook graag creatief bezig. Ik 
ben 20 jaar en woon in Lunteren. Zelf heb ik als basisschoolleerling ook 
op De Bron gezeten en ik vind het ontzettend leuk om nu  deel te 
mogen zijn van het gezellige team.  
 
 

Veilig Schoolklimaat (Vanuit de MR) 
Dit lopend schooljaar 2020-2021 bespreken we binnen de MR De Bron een drietal thema’s die de 
school raken. Tijdens de MR vergadering van 3 december hebben we als eerste thema ’Veilig 
Schoolklimaat’ besproken. We willen hiervan graag iets met jullie delen. 
 
Als ouders vind je het fijn dat je kind(eren) op school zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn, prettig in de 
groep liggen en weinig problemen ondervinden tijdens hun basisschoolperiode. Als ouders wil je maar 
één ding en dat is dat je kind(eren) met plezier naar school gaan!  
 
Binnen het team probeert men hier zo goed mogelijk vorm aan te geven door zowel ’s morgens bij 
aankomst, ’s middags bij vertrek, tijdens de lessen en het spelen op het schoolplein goed de kinderen 
te observeren en zo nodig hierop te reageren. Zowel leerkrachten als onderwijsassistenten hebben 
hier een actieve rol in. Als er issues zijn worden deze zoveel mogelijk direct uitgesproken en zo nodig 
klassikaal besproken. Waar nodig worden de ouders snel op de hoogte gebracht en wordt met hen in 
gesprek gegaan. Verder worden kinderen uit groep 8 gemotiveerd om mee te draaien in het rooster 
van ‘klaar-over’ om zo ook hun steentje bij te dragen aan een veilig komen en gaan van en naar 
school. Verder zijn er binnen de school ook intern begeleiders en vertrouwenspersonen die de 
kinderen kunnen helpen in verschillende moeilijkere situaties die niet altijd terug kunnen komen in 
klassikaal verband. 
 
In de school wordt gewerkt volgens de principes van PBS (Positive Behaviour Support). Dit zijn 
principes voor de ondersteuning van positief gedrag. PBS is gericht op het versterken van gewenst 
gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale 
omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit PBS zijn er ook 
verschillende gedragsregels binnen en buiten de school waar alle kinderen mee bekend zijn. Als 
leerkrachten doen we ons best ervoor om elk kind te zien en ervoor te zorgen dat kinderen zich ook 
gezien voelen. We werken op praktisch en sociaal gebied aan een veilig schoolklimaat en leerklimaat.  
  
Tenslotte, het is een onzekere tijd en we weten niet wanneer we weer iedereen op school kunnen 
begroeten, maar houd moed! De Vader is beschermend aanwezig. Hij is in Christus genadig. Hij geeft 
door de Heilige Geest vrede. Hij gaat Zelf mee het leven door. Hij is er bij. 
 
Hartelijke groeten,  
Henk Drost 
basisschool De Bron Lunteren  


