
Spetternieuws 12 

 
Donderdag 17 juni 2021 

 
Geachte ouder(s) en/ of verzorger(s), 
 
Lief en leed 
Gisterenavond is de moeder van meester Tim van de Kamp overleden. Ze was al lange tijd ziek en 
vooral de laatste weken waren heel intensief. Veel moet er worden verwerkt. We bidden voor Tim en 
zijn vrouw Maartje en voor de familie dat ze de troost en kracht van de Heere God mogen ervaren. 
Wat een verdriet als je op zo’n jonge leeftijd afscheid moet nemen van moeder en oma. Mocht u een 
kaartje willen sturen: Fam. T van de Kamp, Rendelaarsbos 27, 6718 HS Ede. 
 
Voor meester Tim komen op dit moment allemaal dingen samen. Aan het einde van dit schooljaar 
neemt hij afscheid van De Bron. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan op het Van Lodenstein College in 
Barneveld. Hij gaat daar werken met cluster 4-leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet 
haalbaar is. De school heeft een eigen cluster 4-afdeling, namelijk de Integratieklas en Trajectklas. 
Het past helemaal in het kader van zijn master Gedrag. Toch geeft het ook voor hem een dubbel 
gevoel, aangezien hij het ook heel goed naar zijn zin heeft op De Bron. We laten hem node gaan.   
 
In de afgelopen periode hebben we voor meerdere mensen voorbede gevraagd. Ons bereikt dan ook 
de vraag wel eens hoe het gaat met de genoemde mensen. Nu wil en kan ik lang niet altijd alles 
delen, maar dat zult u begrijpen. Belangrijk is wel dat door te delen we kunnen meeleven en 
meebidden!  
 
De vader van Gerron, Bram, Charlotte en Levi Kool is opgenomen in het hospice in Barneveld. Artsen 
in het ziekenhuis hebben geen mogelijkheden meer tot verdere behandeling. Vader Govert was 
aangemeld voor de stichting Ambulance Wens. Afgelopen dinsdag zijn ze met z’n allen naar 
Ouwehand in Rhenen geweest. Dankbaar dat het kon. We bidden ook hen Gods heil en troost toe. 
Mijn hulp is van U Heer’.  
 
Carma van der Linden, moeder van Thijs en Fleur is naar het revalidatiecentrum Klimmendaal in 
Arnhem gegaan. De eerste periode zal een observatieperiode zijn en daarna volgt therapie en een 
gewenningsperiode om naar huis te gaan. Er is nog een lange weg te gaan. Carma herstelt fysiek 
goed en mentaal gaat het ook geleidelijk beter.  
 
Juf Marja de Zwart is tot de zomervakantie vrijgesteld van werkzaamheden i.v.m. ziekte van haar 
zoontje Joaz. Op dit moment gaat het best goed met Joaz! Hij is veel moe vanwege lage 
bloedwaarden maar ook erg vrolijk! Hij krijgt chemotherapie in het prinses Máxima centrum en door 
de thuiszorg. Joaz ondergaat alles heel stoer. De zorg is intensief maar ze genieten van de goede 
momenten samen! 
 
De re-integratie van Juf Pauline verloopt voorspoedig. Ze is al steeds smeer aan het werk in groep  
6b.  
 
Wat ondergetekende betreft kan ik melden dat de operatie aan de hielbreuk geslaagd is. De functie 
van het hielgewricht en de gewrichten daaromheen konden worden behouden. Inmiddels zijn de 
hechtingen verwijderd en mag ik nu nog 4 weken mijn voet niet belasten. Daarna gaan we het lopen 
weer opbouwen. Dank voor alle kaarten en berichtjes. 
 
Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar 
zal het licht van het leven hebben.  
Dit is een belofte. Een belofte geeft aan dat je iets mist. God wil het ons schenken; Hij vraagt geloof 
en vertrouwen en zal Zelf zorgen voor de vervulling van de belofte. 
 
 



 
Formatie 
De groepsverdeling is ieder jaar weer te vergelijken met een puzzel. Soms is de puzzel bijna af en 
gebeurt er iets waardoor een paar stukjes opnieuw gelegd moeten worden. We hebben nog één 
vacature in te vullen. Daar wordt aan gewerkt en er vinden gesprekken plaats. Zodra de puzzel af is 
gaan we u berichten.   
 
BSO 
In de Lunterse krant vindt u een scholenbijlage. We zijn dankbaar dat we in het nieuwe schooljaar 
definitief kunnen starten met een BSO. In de zomervakantie wordt er een prachtige ruimte ingericht. 
Overweegt u om uw kind aan te melden, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen door het 
aanmeldformulier, wat u kunt vinden op onze website onder het kopje ‘kinderopvang’, in te vullen en 
in te leveren.  
 

Oudercommissie Benjamin 
Al enige tijd is er een aantal ouders lid van de Oudercommissie van peuteropvang Benjamin. 
Dit zijn 2 ouders van locatie De Bron en 2 ouders van locatie De Wegwijzer. 
De OC heeft als doel om het bestuur te adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de 
peuteropvang van hun kinderen. Na de zomervakantie zullen we starten met BuitenSchoolseOpvang 
en zal de OC ook in dit deel van de opvang haar taak en rol vervullen. 
 
Deze OC is niet alleen een wettelijke verplichting, maar is voor de organisatie van belang. Juist door 
het advies van de achterban, inzake beleid en uitvoering, kan de kwaliteit van de opvang worden 
geborgd. De OC laat zich door andere ouders graag informeren waar zij eventueel advies op uit kan 
brengen en zij nodigt iedere ouder dan ook uit om dit actief te doen via oc-kinderopvang@smdb-
lunteren.nl. 
 
Door de uitbreiding van opvang komt de OC tevens graag in contact met ouders die straks gebruik 
willen maken van de BSO en zitting willen nemen in de OC. Lijkt het u wat om mee te denken en te 
adviseren over beleid en uitvoering en hebt u ongeveer driemaal per jaar een avond beschikbaar dan 
hoort de commissie graag van u! Ook hiervoor kunt u gebruik maken van het genoemde mailadres. 
 

Agenda 

Veel algemeen nieuws krijgt u in een volgende Spetternieuws of via de leerkrachten per mail of via 
de Parro. Belangrijke data zijn: 
24 juni schoolreisjes groep 5, 6, 7 
29 juni schoolreisjes groep 3 en 4 
29 juni roostervrije dag groep 8 
30 juni t/m 2 juli schoolkamp groepen 8 
1 juli roostervrije dag groepen 1 t/m 7 
5 juli rapport mee 
7 juli rapportenavond 
12 juli schoolreisjes groep 1 en 2 
12 juli afscheidsavond groep 8a 
13 juli afscheidsavond groep 8b 
Laatste schooldag 16 juli om 11.00 uur uit 
 
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost 
Basisschool De Bron Lunteren.  
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