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Opvoeden in liefde 
Kinderen groeien op in een gezin. In het gezin krijgt het kind waarden en normen mee. Het kind leert 
als het goed is liefde te ontvangen. Kinderen zijn net de maan. Die heeft ook geen licht van zichzelf, 
maar straalt terug als ze wordt beschenen. Zo rond het negende en elfde jaar stralen ze volop. In de 
puberteit lijkt het licht soms weer te doven. Wie kinderen wil opvoeden, moet liefde voor hen over 
hebben. Liefde is het centrale woord. Echte ouderliefde is onvervangbaar. Er ontstaat veiligheid en 
geborgenheid. In een christelijk gezin leert het kind richtingsbesef. We zijn op weg naar een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Het kind leert verantwoordelijkheid en zelf iemand te zijn. Het gaat 
betekenis geven aan de dingen en leert ook dingen te beleven (zelfbewustzijn).  
Opvoeden in liefde is dus erg belangrijk. Opvoeden gebeurt altijd in eerste instantie thuis. Op school 
wordt ook opgevoed, of men dat nu wil of niet. Leerkrachten kunnen niet ‘niet’ opvoeden en daarom 
kunnen we het maar beter goed doen. Het mooiste is als school en thuis één lijn trekken. Scholen 
nemen de opvoedingstaken niet over, maar we kunnen wel helpen!  
 
Know Limits 
Met in het oog onze kernwaarde ‘Veiligheid’ zijn we een mooi project gestart met de organisatie 

Know Limits in de groepen 6,7 en 8. Know Limits is een beweging die allereerst meisjes aanmoedigt 

om te werken aan positieve zelfwaardering en het aangeven van gezonde grenzen. Zij werken samen 

met andere organisaties zoals Malkander en het Centrum voor Jeugd en Gezin met als doel dat 

jongeren voorbereid zijn op uitdagende situaties waarin zij moeten kiezen voor de veiligheid van 

zichzelf en anderen. Andries Kuiper, de schoolmaatschappelijk werker, zal deze avond leiden.  

 
In overleg met Know Limits wordt er op maandag 11 oktober van 19.00-20.30 uur (inloop 18.45u) 

een ouder-kind avond voor de leerlingen van groep 8 verzorgd rond het thema:  ‘Hoe zorg je goed 

voor de ander en voor jezelf?’  De opzet van de avond is als volgt: we starten met een plenair 

gedeelte en daarna volgen er workshops.  

• Luuk Miedema – onderwerp: ‘Hoe praat je als ouders en kinderen met elkaar over alcohol, 
hoe stel je regels/maak je afspraken?’ (iedereen) 

• Gerrie Kelderman – onderwerp: ‘Veilig online.’ (iedereen) 

• Anne-Jan Odinga – onderwerp: ‘Hoe zorg je dat jongens en mannen elkaar bijsturen als er 
teveel wordt gedronken?’ (jongens) 

• Lenie Kap en Nelske Vink – onderwerp: ‘Meiden en weerbaarheid.’ (meisjes) 
De leerlingen van groep 6 en 7 krijgen gastlessen over het gebruik van social media en weerbaarheid. 

De leerkrachten zullen u t.z.t informeren via de Parro-app wanneer deze lessen plaatsvinden. 

Tevens wijzen wij u op de bijlage voor meisjes uit groep 7 en 8 die bij Know Limits een training 

weerbaarheid kunnen volgen. Verschillende meisjes vanuit onze school hebben deze training al 

gedaan en het blijkt dat deze training hen goed gedaan heeft. Van harte aanbevolen! 

 
Huwelijk 
Op donderdag 7 oktober gaat meester Wilco trouwen met Edith. Deze dag komen zij langs op school. 
Om 10.30u komen zij het schoolplein op gereden en om 11.30u verlaten ze ons weer om de dag 
verder te vieren. We wensen Wilco en Edith een hele fijne en gezegende dag!  
 
 
 



Kinderboekenweek 
Op maandag 4 oktober hebben we de opening van de christelijke kinderboekenweek.   
De kinderboekenweek draait om lezen en leespromotie. Het thema dit schooljaar is 'Worden wat je 
wil'. We starten maandag 4 oktober met een vossen/boekenjacht. Groep 8 zal rondom de school 
'verstopt' zijn als vos en zij beelden een beroep uit. Ook lopen er boekenvossen rond, zij delen de 
nieuwe leesboeken voor onze bibliotheek uit. Na deze gezellige start werken we tot aan de 
herfstvakantie over dit thema en lezen we extra veel. Hieronder een aantal activiteiten: 
 

• Op woensdag 6 en 13 oktober vindt de inmiddels bekende activiteit 'De Bron leest’ plaats. De 
kinderen van de bovenbouw lezen dan voor aan de onderbouw.  

• Op woensdag 6 oktober komen een aantal ouders in de groepen groep 5 t/m 8 vertellen over 
zijn/haar beroep. De kinderen krijgen vervolgens een opdracht over striptekenen.  

• Donderdag 7 oktober zal ook theater Deepdeep langskomen voor de groepen 1 t/m 4.  
Zij geven een voorstelling en laten een prentenboek tot leven komen. 

• Op woensdag 13 oktober om 12.30 uur en donderdag 14 oktober om 14.30 uur zal de 
Readshop weer een kraampje opstellen met boeken. Mocht u willen dan kunt u hier een 
boekje kopen. 

• Als afsluiting voor de bovenbouw kiezen we op donderdag 14 oktober de voorleeskampioen 
van De Bron! 

We hopen dat u thuis ook het lezen wilt promoten bij uw kind(eren). Zelf lezen is heel belangrijk, 
maar lekker voorgelezen worden is ook erg goed voor de taalontwikkeling van uw zoon/dochter. U 
kunt gratis lid worden van de bibliotheek in Lunteren. Ook hebben wij een zwerfkastje op school 
waar u of uw kind gratis boeken kunt pakken om thuis te lezen. 
 

Hoofd, hart en handen  
Op De Bron willen we bereiken dat iedere leerling met zelfvertrouwen en gemotiveerd de school 
verlaat om door te stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Ieder uniek, samen sterk 
is voor de school geen holle slogan, maar we willen dit in praktijk brengen! In ons schoolplan, 
omgaan met verschillen, hebben we het verwoord als hoofd, hart en handen.  
 
Rekenen (hoofd) 
U zult het wellicht gehoord hebben van uw kind en de eerste werkboekjes zijn al mee naar huis 
genomen: we zijn dit jaar gestart met de nieuwe rekenmethode Pluspunt. Als team zijn we blij met 
deze stap, omdat deze methode ons ondersteunt om de leerling beter in beeld te krijgen wat betreft 
zijn of haar rekenontwikkeling en preventief wil werken om rekenproblemen te voorkomen. Dit 
schooljaar zullen we ons door teamscholingen ook nog verder professionaliseren in effectief 
rekenonderwijs. We hebben in de eerste weken gemerkt dat deze overstap best wat vraagt van de 
leerlingen. Wennen aan een ander uiterlijk, soms een andere strategie of ander woordgebruik en 
meer verwerkingsstof dan bij de vorige methode. 
Gelukkig zien we dat de meeste leerlingen na een paar weken goed in de methode thuisraken en 
hebben we als leerkrachten voorzichtig en voorlopig geconcludeerd dat we met deze methode een 
goede keus hebben gemaakt. 
 
Samenwerking KNA (hart) 
Op De Bron willen we niet alleen cognitief bezig zijn. Een mens is meer dan alleen het hoofd.  Waar 
ligt iemand zijn passie? Wat zijn je talenten? Omgaan met verschillen. Ieder uniek, samen sterk.  
Er wordt al een aantal jaren hard gewerkt om het muziekonderwijs een impuls te geven op 
de scholen in Nederland. Muziekvereniging KNA Lunteren is de muziekvereniging in het dorp 
en heeft met haar professionals nagedacht structureel muziekonderwijs voor alle basisscholen in 
Lunteren.  
In samenwerking met KNA willen we graag het muziekonderwijs op De Bron een boost geven. Er is 
een plan voor 3 jaar opgesteld. Er zijn drie speerpunten: 
1. Het aanbieden van structurele muzieklessen. 
2. Deskundigheidsbevordering door een vakleerkracht muziek aan de leerkrachten. 
3. De verbinding zoeken tussen binnenschools en buitenschools (muziek)onderwijs. 
 



Kortom we willen samen leerlingen enthousiast maken voor muziek en/of het bespelen van bijv. een 
instrument. Begeleiding vanuit KNA wordt verzorgd door Tjeerd Vrieswijk en Nyncke de Vries. Tjeerd 
van KNA heeft dit plan ook al in andere dorpen gedraaid. Nyncke geeft de AMV lessen al een aantal 
jaren aan de groepen 3 en 4. 
Het plan kost natuurlijk geld. Dit regelt KNA door middel van subsidies, een bijdrage van KNA en een 
bijdrage van school/vereniging. Op dit moment doen  de groepen 4 en 5 mee aan een sponsoractie 
door middel van kraskaarten. Ook is in onze begroting een nieuwe methode opgenomen.  
 
Inmiddels is duidelijk dat alle scholen uit Lunteren meedoen en mogen wij de plannen met u gaan 
delen. We krijgen een studiemiddag voor het team, een kast met volledig nieuwe instrumenten, een 
voorstelling, een groep leert een instrument bespelen met afsluitend een concert en 
voorbeeldlessen. Natuurlijk niet alles tegelijk. 
 
Opmaatklas (handen) 
Op 17 september zijn we gestart starten met onze nieuwe Opmaatklas. Deze klas is er om juist 
praktisch aan de slag te gaan. Leerlingen uit groep 7 en 8 waarvan het uitstroomprofiel VMBO Pro of 
basis is, kunnen 1 dagdeel in de week praktisch werken aan allerlei persoonlijke leerdoelen. De 
Opmaatklas is vooral praktisch bezig zijn en samen ontdekken waar de kwaliteiten van de leerlingen 
liggen (bijv. groen, sport, techniek, verzorging). Voor de start van de Opmaatklas zijn we op zoek naar 
gebruiksmateriaal. Stel dat u in uw schuur of opslag spullen heeft die u niet meer gebruikt en die we 
goed kunnen gebruiken in de Opmaatklas, dan houden we ons aanbevolen. Neem dan contact op 
met juf Kathelijne Russcher. Waar denken we aan? 

• Elektronisch gereedschap, zoals een accuboormachine, decoupeerzaag etc. 

• Verbruiksmateriaal bij techniek, bijvoorbeeld spijkers, moeren, bouten en schroeven 

• Kookgerei: pannen, schalen, handmixer etc. 

• Naaimachine 
Voor onze excursies naar het bedrijfsleven, zoeken we ook adressen waar we kunnen komen kijken.  
 
Plusgroep peuteropvang 
Gaat uw peuter binnen een half jaar de overstap maken naar groep 1? Dan is de plusgroep van 
Benjamin dé plek is waar uw kind wordt voorbereid op deze stap. Op dinsdagmiddag komt er een 
groep peuters van 3,5 jaar en ouder bij elkaar en worden zij extra gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
Deze middag wordt er uitdagender materiaal toegevoegd in de spelhoeken, zodat ze nog meer 
geprikkeld worden in hun spel- en taalontwikkeling. Er zijn langere kringactiviteiten met denkvragen. 
Kinderen gaan regelmatig met de leidster een kijkje nemen in groep 1. Ze leren te werken met het 
planbord om een hoek te kiezen en daar langere tijd te spelen. Ook wordt er meer geoefend met de 
fijne motoriek (prikken, knippen en plakken, potlood goed vasthouden). Zo wordt de overgang voor 
uw peuter net een stukje gemakkelijker gemaakt en blijft uw peuter tot het afscheid volop 
uitgedaagd tot spelen en leren. Was u nog niet op de hoogte van de plusgroep en komt uw peuter 
hiervoor wel in aanmerking, dan is er goed nieuws want er is nog plek! U kunt dan een dagdeel 
inwisselen voor de dinsdagmiddag door Heidi Kattenbroek te mailen of te bellen 
(h.kattenbroek@smdb-lunteren.nl/0318-482526). 
 
Wachtlijst Peuterspeelzaal 
Op dit moment hebben we te maken met een wachtlijst voor de peuterspeelzaal. Binnenkort vindt er 
een werving plaats waarin we leidsters zoeken voor de peuterspeelzaal en de BSO. We hopen 
vervolgens dan het aantal groepen uit te breiden, zodat de wachtlijst opgeheven wordt.   
 
BSO 
Dit schooljaar zijn we gestart als “IKC” De Bron: basisschool en kinderopvang (PSZ- BSO). We werken 
daarbij vanuit een gezamenlijke visie. Kernwaarden zijn veiligheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid. Op de BSO heeft er een GGD inspectie plaats gevonden. De inspecteur gaf 
terug een positief beeld te hebben gekregen van de pedagogische praktijk. Wat de inspecteur vooral 
erg belangrijk vindt om te zien is dat wij een huiselijke en ontspannen sfeer neerzetten. Omdat wij in 
de school zitten, vindt zij dit extra belangrijk, dat wij geen verlengstuk van een schooldag zijn. 
Ontzettend fijn om te zien dat wij iets moois voor de kinderen mogen neerzetten!  
 



Zendingsgeld 
De kinderen nemen iedere maandagmorgen het zendingsgeld mee naar school. We sparen per 
periode (vakanties) voor een bepaald doel. Ook steunen we drie sponsorkinderen. De komende 
periode sparen we voor ‘Open Doors’. Zij helpen vervolgde christenen die niet zo makkelijk over de 
Heere Jezus mogen praten of uit de Bijbel mogen lezen. Soms worden ze in kampen opgesloten. Wij 
kunnen iets voor de vervolgde christenen doen door het zendingsgeld op te sparen voor deze 
stichting. Daarnaast is het heel belangrijk om voor deze christenen te bidden!  
 
Ouderbijdrage 

We willen u vriendelijk vragen of u de vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 zou willen 
overmaken. Deze bijdrage is € 20,- per kind en wordt gebruikt voor de aanschaf van  
materialen en het betalen van activiteiten die niet vallen onder de Rijksbijdrage. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekening van De Bron. Ons IBAN-nummer is: NL 28 RABO 03375.28.705. 
 
Ede Doet  

De Ede Doet bonnen zijn weer op de mat gevallen. We willen nog één keer vragen of u de bonnen op 
school zou willen inleveren. Verleden jaar is het peuterplein aangepakt.  
Eind dit jaar/begin volgend jaar gaan we het kleuterplein aanpakken. Zie de bijlage. Het bestuur doet 
een fikse investering, maar ook via de Ede Doet bonnen hebben we al flink gespaard.  
  
Het kleuterplein is inmiddels vergroot, omdat ook groep 3 daar speelt in de middagpauze. Na het 
kleuterplein gaan we nadenken over het grote schoolplein en hoe we dat herinrichten en 
bekostigen. Stap voor stap...... 
Dus zou u nog één keer de Ede Doet bonnen willen meegeven naar school?! 
 
Sponsoring 

Binnenkort doen we een oproep voor sponsoring voor nieuwe voetbalshirts. De huidige shirts 
hebben nog het oude logo en gaan al een tijdje mee. Sponsoring helpt wensen sneller te 
verwezenlijken en heeft vaak een gunstig PR-effect. Heeft u als ouder een bedrijf en staat u open 
voor sponsoring dan horen we dat graag. Er zijn wel regels voor sponsoring wat betreft 
basisonderwijs. Enkele regels uit de overeenkomst zijn:   

• Sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen. 

• Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke 
betrokkenheid. 

• De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag niet nadelig zijn voor de geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. 

• De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring. 
 
Herfstvakantie en studiedag  
De herfstvakantie is van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober. Op maandag 25 oktober is er 
een studiedag voor het team en zijn de kinderen van de basisschool ook nog vrij.  
De kinderen van de peuterspeelzaal beginnen wel weer op maandag 25 oktober.  
 
Henk Drost, 
basisschool De Bron Lunteren.   
 


