
 

 

  

Belangrijke data in maart- april 
 

• Woensdag 30 maart Open dag 

• Donderdag 7 april afscheid juf 
Heleen Ike 

• Woensdag 13 april 
Paasfeestviering in de Oude kerk 

• Donderdag 14 april 13.30u uit  

• Vrijdag 15 april vrij Goede Vrijdag 

• Zaterdag 16 april groepen 5 en 
KNA-slotconcert 

• Maandag 18 april vrij Tweede 
Paasdag 

• Vrijdag 22 april Koningspelen  

• Maandag 25 april t/m vrijdag  
6 mei Meivakantie 

 

 
 
When I survey the wondrous cross On 
which the Prince of glory died 
My richest gain I count but loss 
And pour contempt on all my pride 
 
Where every realm of nature mine 
My gift was still be far too small 
Love so amazing, so divine 
Demands my soul, my life, my all 
 
Paasviering 
De Paasviering op 13 april wordt 
gehouden in de Oude Kerk. De Bethelkerk 
is op die avond bezet. Betekent dat er 
minder plaatsen beschikbaar zijn. Hoe we 
dat gaan doen, hoort u nog. We zien uit 
naar een viering met alle kinderen! 
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Deze week stond in het teken van biddag.   

Het thema was “Blijven bidden.” Dit n.a.v. Daniël 6: 1- 29. Daniël 
mocht niet meer bidden tot God, van Wie hij hield en met Wie hij alles 
besprak. Al liep hij het risico op de doodstraf hij bleef openlijk bidden. 
Vanuit het vertrouwen dat God zou zorgen. Prachtige verhalen en 
lessen om mee te geven aan de kinderen.  Ook de themaliederen “Lees 
je Bijbel” en “Ik hef mijn ogen op” zijn prachtig om aan te leren en te 
zingen. Het laatste lied is een lied met een vraag “Heere God wil 
helpen.” Geef vrede Heer geef vrede…. 
 
Zendingsgeld: Hulp aan Oekraïne 
De kinderen nemen iedere maandagmorgen het zendingsgeld mee 
naar school. We sparen per periode (vakanties) voor een bepaald doel. 
De eerste periode was voor ‘Open Doors’ en de tweede voor drie 
sponsorkinderen via Woord en Daad en Compassion. De aankomende 
periode is voor de noodhulp aan Oekraïne.   
Ons hart breekt voor alle mensen in Oekraïne die getroffen worden 
door oorlog. De situatie is onbeschrijfelijk spannend en heftig. Allerlei 
(christelijke) organisaties doen wat ze kunnen. In gebed, in noodhulp, 
onderdak, voedsel, dekens en traumazorg. Graag willen we hen tot de 
meivakantie steunen in hun werk.  

We kunnen rustig stellen dat deze oorlog in Oekraïne aan niemand 
voorbijgaat. Het gaat om vrijheid, gastvrijheid, veiligheid, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid. Waarden die ook op onze school heel belangrijk 
zijn. Ook onze kinderen hebben vragen. Vanuit veiligheid en 
geborgenheid komt een kind tot leren…. Belangrijk om die vragen niet 
uit de weg te gaan. Hoe zit nou dat besef van oorlog bij kinderen?  
 
0-2 jaar: 
Geen besef van oorlog. Houd het bij hen weg. Zorg dat ze niets zien of 
horen. 
2-4 jaar: 
Deze kinderen maken nauwelijks onderscheid tussen feit en fictie. 
Probeer hen zoveel mogelijk af te schermen. 
4-6 jaar: 
Deze kinderen betrekken alles op zichzelf, als bommen elders vallen, 
kunnen ze ook hier vallen. Zoveel mogelijk afschermen en 
geruststellen. 
6-8 jaar: 
Wordt beïnvloed door omgeving en school, totale afscherming is niet 
meer mogelijk. Nuanceer en licht zelf de achtergronden toe. 
 
Gelukkig mogen we weten dat God boven dit alles staat. Hij gaat mee 
in deze gebroken wereld waarin mensen elkaar van alles aan doen. 
Onze vastheid ligt in Hem! 
 
 



 

 

Afscheid 
Na 44 jaar werkzaam 
te zijn geweest 
binnen onze 
vereniging zal juf 
Heleen Ike 
binnenkort met 
pensioen gaan.  
Dit kunnen we 
natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij 

laten gaan. Heleen kwam in dienst van de 
Vereniging op 5 april 1978. Benoeming aan de 
H.J. van de Voort kleuterschool. Na de integratie 
in 1985 werd de kleuterschool verbonden met de 
Julianaschool en kwam Heleen te werken aan een 
basisschool: de Julianaschool en later De Bron 
(2009). Wat is er in de loop van de jaren veel 
veranderd in het onderwijs! Eén ding blijft het 
onderwijs nodig hebben: mensen die hart hebben 
voor kinderen en de leerstof. Een kind moet zich 
“gezien” weten. Heleen wil graag open staan 
voor kinderen en ze tot hun recht laten komen. 
Heleen kijkt goed naar de kinderen en vindt het 
van belang dat een kind zich veilig voelt.  Op 
woensdag 6 april zal het afscheid voor de 
kinderen plaatsvinden. Op donderdag 7 april 
2022 krijgt u als ouders gelegenheid om afscheid 
te nemen tijdens een korte receptie op school 
(14.45u- 15.45u). In de groepen 1 en 2 willen we 
via de groep geld ophalen voor een mooi 
afscheidscadeau. Er zijn zoveel leerlingen die van 
juf Heleen les hebben gehad en daarom mogen 
ook kinderen in de hogere groepen meedoen. Er 
komt een doos in de hal waarin uw kind een 
bijdrage mag doen.  
Heleen zal in ieder geval tot de zomervakantie 
nog wel wat vrijwilligerswerk voor de school 
blijven doen. We gunnen haar een mooi afscheid 
en hopen dat dit voor later een mooie 
herinnering zal zijn.  

 
Benoeming 
“Mijn naam is 
Caroline Kampert. Ik 
ben getrouwd en 
moeder van drie 
ondeugende 
jongens in de 
leeftijd van 7, 5 en 1 
jaar. Ik woon in 
Wekerom. Als ik 

thuis ben bak ik graag, lees lekker een boek en 

geniet ik natuurlijk van de tijd met mijn gezin. 
Met de kinderen om me heen verveel ik me geen 
moment! Momenteel ben ik nog werkzaam op 
een school in Barneveld. Per 1 april 2022 hoop ik 
aan de slag te gaan als leerkracht van groep 3b 
van woensdag t/m vrijdag.  
Ik kijk er erg naar uit om de kinderen beter te 
gaan leren kennen en samen nieuwe dingen te 
leren! “ 
 
We heten juf Caroline van harte welkom. Juf Jiske 
van der Hoek gaat weer werken op maandag en 
dinsdag voor groep 3b en heeft op 
donderdagmorgen haar MT- taken. 
Bovenstaande betekent dat juf Eléanne 
Biesheuvel het werk weer gaat doen waar ze 
indertijd ook voor benoemd is nl. bovenschools 
invaller. De Bron blijft tot de zomervakantie wel 
als uitvalsbasis gelden voor Eléanne, dus ze is 
voor raad en daad nog wel beschikbaar. We 
willen haar heel hartelijk danken voor wat ze 
betekend heeft voor de kinderen van groep 3b.  
Juf Caroline werkt nu in groep 7 op de IKC Juliana 
in Barneveld. Ze heeft ook gewerkt op de Prinses 
Amaliaschool en ervaring in groep 4.  In de 
afgelopen jaren heeft ze ook werkervaring 
opgedaan als invalleerkracht in verschillende 
groepen.  
 
Binnenkomen van ouders PSZ en groepen 1 en 2 
Zoals u weet zijn de afgelopen weken diverse 
corona-maatregelen versoepeld. Dit betekent dat 
wij de ouders weer welkom mogen heten in de 
peuterspeelzaal. U kunt daarom uw peuter weer 
gewoon via de normale ingang binnen brengen. 
Aan het einde van de ochtend bent u weer 
welkom om uw peuter op het speelplein of 
binnen op te halen.  
Voor de groepen 1 en 2 gaan we het als volgt 
doen. De ouders van de groepen 1 mogen vanaf 
maandag 14 maart op maandag en donderdag 
mee naar binnen om even samen met hun 
kleuter de jas op te hangen en even in de klas te 
kijken. We doen dat nu eerst op deze twee dagen 
om te kijken hoe druk het in de gangen gaat 
worden. Corona is nog niet voorbij. Op dinsdag 
en vrijdag kunnen de ouders van de groepen 2 
even de klas binnen lopen. Dat gebeurt dan via 
de buitendeuren van het klaslokaal waar u nu uw 
kind ook binnenbrengt.   
Op deze manier gaan we weer gefaseerd, veilig 
en verantwoord open en kunnen ook de ouders 
zien waar hun kleuter over werkt.   



 

 

 
Nieuwe speeltoestellen 
Vanaf september 2018 zijn we aan het sparen via 
Ede Doet voor speeltoestellen. De kinderen 
haalden bij elke ronde enthousiast de cheques op 
bij buren, familie en bekenden. Na 4 jaar sparen 
en ongeveer 1470 cheques die handmatig 
werden ingevoerd door Carolien van de Vliert, 
ouder van de school, zijn de einddoelen gehaald. 
Mede ook door een donatie van het Rabofonds 
en een investering van het bestuur van de school.   
 

 
 
De speeltoestellen zijn ondertussen geplaatst en 
elke dag kunnen hier heel veel kinderen spelen, 
klimmen en klauteren. Ook zijn er door een 
aantal ouders op het grote plein grotere 
voetbaldoelen en een ballenvanger geplaatst. De 
kinderen genieten met volle teugen en ook na 
schooltijd worden de pleinen gebruikt door de 
BSO en kinderen uit de buurt. We willen graag 
iedereen bedanken die mee heeft geholpen met 
het realiseren van dit mooie schoolplein!  
 
Samenwerking KNA- De Bron 

 
In samenwerking met 
KNA willen we graag 
het muziekonderwijs 
een boost geven. Op 
onze scholen 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. Inmiddels hebben we 
een kast vol met volledig nieuwe instrumenten 
en in februari zijn de groepen 5 gestart met een 
project in samenwerking met de muziekschool. 

Ze gaan elke donderdagmiddag naar Euterpe! De 
kinderen leren de basis van een blaasinstrument 
en zullen uiteindelijk een prachtig slotconcert 
geven in sporthal Ut Sporthuus. Binnenkort zal 
uitgebreidere informatie hierover volgen via de 
groepsleerkrachten.  

 
Oudercommissie PSZ 
Wij zoeken nog enthousiaste ouders die plaats 
willen nemen in onze oudercommissie. Wij zijn 
op zoek naar ouders met kinderen op de PSZ 
en/of BSO en die bereid zijn om hier 2 maal per 
jaar 1,5 uur tijd in te investeren. De 
oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders 
van de kinderen die bij ons op worden gevangen. 
Het doel van de oudercommissie is om in 
samenwerking met onze organisatie de kwaliteit 
van de opvang te behouden en verbeteren. De 
oudercommissie heeft een adviesrecht dat is 
vastgelegd in de wet kinderopvang. De 
oudercommissie heeft inspraak en dus invloed op 
diverse aspecten van de opvang. Wilt u zich 
aanmelden of meer informatie ontvangen mag u 
contact met ons opnemen. 
  
Voor al uw vragen rondom de PSZ en/of BSO, 
voor het aanmelden van kinderen, of bij interesse 
in de oudercommissie mag u contact opnemen 
met Mariska van Harten. 
(m.vanharten@smdb-lunteren.nl) 
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