
 

  

Belangrijke data in mei 
 

• Maandag 16 t/m vrijdag 20 
mei schoolvoetbaltoernooi 

• Donderdag 19 mei 
studiedag. Kinderen vrij 

• Donderdag 26 en vrijdag 27 
mei kinderen vrij i.v.m. 
Hemelvaartsdag  

• Maandag 6 juni vrij i.v.m.  
Pinksteren  

• Maandag 13 juni, 14 en 15 
juni peuteruitje 

• Dinsdag 14 juni schoolreisjes 

• Dinsdag 21 juni roostervrije 
dag leerkrachten. Kinderen 
vrij 

• Donderdag 23 juni eindfeest 
op het plein met ouders en 
kinderen 

• Maandag 27 juni 
rapportenavond 

• Woensdag 29 juni t/m 1 juli 
schoolkamp groepen 8 

• Dinsdag 5 juli 
afscheidsavond groepen 8 

• Vrijdag 8 juli laatste 
schooldag 11.00 uur uit! 

 
 Alle data DV. 
 

Zending en noodhulp 
Van september- december naar 
Open Doors: € 1000,- 
Januari t/m maart: adoptiekinderen 
Woord en Daad: € 885,- 
Collecte Pasen Dorcas: € 325,- 
Bloembollen actie groepen 8 
Oekraïne: €  1352,60,- 
Eerste week stichting Hart en 
Handen voor Oekraïne: € 105,- 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt. 
 

 
 

 
 
Terugblik 
Wat is er veel gebeurd de afgelopen weken. Wat fijn dat we na 
twee jaar weer een Paasfeestviering mochten hebben met elkaar. 
Dank voor de positieve reacties. Houd in gedachtenis, dat Jezus 
Christus uit de doden is opgewekt! 2 Tim. 2 : 8. 
We zien terug op een mooi afscheid van juf Heleen Ike. Elders in 
deze Spetternieuws schrijft ze zelf hierover.  
De groepen 5 gaven samen met KNA een fantastisch slotconcert. 
Veel belangstelling, sfeer en enthousiasme. Echt top.  
De kinderen van groep 7 zijn allemaal geslaagd voor het 
schriftelijk verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd. Nu het 
praktijkexamen nog op vrijdag 10 juni. Succes!  
 
Er is nog veel meer gebeurd tussen nu en de vorige Spetternieuws 
zoals Cito Eindtoets, damtoernooi, koningsspelen, 
dodenherdenking 4 mei etc.  De focus moet komende jaren 
volgens de minister liggen op taal/lezen, rekenen, burgerschap en 
digitale geletterdheid. Hij heeft gelijk en toch verdienen al die 
andere momenten zeker aandacht. We vormen daardoor een 
schoolgemeenschap met elkaar die midden in het dorp en in de 
buurt een plaats heeft. En we leren ook door die activiteiten hoe 
we met elkaar omgaan en dat heeft alles te maken met goed 
burgerschap.  
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Deze week staat Lunteren in het teken van het schoolvoetbal- 
toernooi. De shirtjes hebben de kinderen vandaag meegekregen. 
Van onze school doen er  21 teams mee. Er zijn dus veel kinderen 
herkenbaar in het rode shirt.  Het zou mooi zijn als we volgend 
jaar in nieuwe shirts kunnen voetballen, maar dan heeft de 
vrijwillige ouderbijdrage wel een injectie nodig. We denken aan 
een sponsorloop, later meer. We hopen en verwachten dat de 
kinderen positief zullen opvallen in sportiviteit tijdens de 
wedstrijden, maar ook in de ontmoeting buiten de wedstrijden 
om. Iedereen heel veel plezier en succes. Dank aan alle trainers 
die onze kinderen trainen en coachen.  
 
Vacatures  
Na bijna 2 jaar voor de Plusklas gewerkt te hebben stopt juf 
Margreet Duijzer als leerkracht van de Plusklas. Dit betekent dat 
ze met de zomervakantie stopt met lesgeven binnen de 
Vereniging. Margreet wil zich richten op haar gezin. We vinden 
het jammer, maar respecteren haar beslissing. De Vereniging is op 
zoek naar een nieuwe leerkracht voor de Plusklas.  
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Charlotte Bout is op De Bron werkzaam als 
interne begeleider en als beleidsmedewerker 
voor de kinderopvang. Charlotte is binnen de 
Vereniging benoemd voor de functie 
Staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteitszorg. We 
zijn mede hierdoor op zoek naar een intern 
begeleider.   
 
Het aantal aanmeldingen voor BSO en PSZ zit in 
een mooie stijgende lijn. Daarom zijn we op zoek 
naar extra medewerkers voor deze “combinatie”.  
Mocht u de benodigde opleiding gehad hebben 
en interesse hebben, of weet u gegadigden dan 
horen we dat graag.  
 
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. 
Bovenstaand ziet u dat we nog wat in te vullen 
hebben. Zodra de puzzel af is gaan we u 
berichten.   
 
Van juf Heleen Ike  
Via deze nieuwsbrief wil ik mijn dank uitspreken 
voor de mooie cadeaus die ik mocht ontvangen 
voor mijn pensionering. Ik ben er erg blij mee! 
Mijn afscheidsfeest op 6 en 7 april was super! Ik 
heb veel plezier beleefd op 6 april aan de 
ontvangst op het schoolplein door collega’s en 
kinderen en het rondgaan door alle groepen. Elke 
groep had wat leuks bedacht; een lied of filmpje, 
geknutseld enz. Ze hadden er met hun juf of 
meester veel werk van gemaakt. Donderdag 7 
april met receptie en etentje was heel gezellig. 
Ook toen ben ik weer erg verwend. Nu ben ik al 
een aantal weken met pensioen, maar de fijne 
contacten met kinderen, ouders en collega’s 
zullen me altijd bij blijven! 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is geweest en in juni krijgt u 
van ons de inlogcode. Op die manier kunt u de 
foto’s van uw kind(eren) online bekijken en 
eventueel bestellen. We zijn benieuwd naar de 
foto’s van dit jaar!   
 
Schoolreis… 
Op dinsdag 14 juni is het zover: dan gaan de 
groepen op schoolreisje. De groepen 8  
uitgezonderd want die gaan later op schoolkamp. 

Vertrektijden, kosten en alle verdere 
bijzonderheden vindt u vanaf morgen op onze 
website. De kinderen zien er altijd erg naar uit. 
Als team weten we ons verantwoordelijk. We 
hopen op een fijne dag!  De groepen 1 en 2 gaan 
naar het maisdoolhof in Voorthuizen. De groepen 
3 en 4 naar de Spelerij & De Uitvinderij in Dieren 
en de groepen 5 t/m 7 naar pretpark 
Hellendoorn. We gaan met bussen en dat doen 
we met het oog op veiligheid. Alleen de busreis is 
al vaak een feest voor de kinderen. Het busgeld  
vormt met het entreegeld de prijs van het 
schoolreisje. Om het betaalbaar te houden 
ronden we via de ouderbijdrage de bedragen af 
naar beneden en betalen we de brandstoftoeslag 
die later volgt. Mocht u i.v.m. uw financiële 
situatie het schoolreisje niet kunnen betalen dan 
kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
We willen graag dat ieder kind mee kan met het 
schoolreisje.    
 
Ouderbijdrage  
Nog niet alle ouders hebben de vrijwillige 
bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 
overgemaakt. Aangezien de bijdrage vrijwillig is 
houden we het bij deze laatste oproep. De 
bijdrage is € 20,- per kind en wordt gebruikt voor 
de aanschaf van materialen en het betalen van 
activiteiten die niet vallen onder de Rijksbijdrage. 
Denk aan betalingen per team voor het 
voetbaltoernooi, het damtoernooi, werkjes rond 
christelijke feestdagen, afronden schoolreisjes/ 
schoolkamp etc. U kunt uw bijdrage overmaken 
op rekening van De Bron. Ons IBAN-nummer is:  
NL 28 RABO 03375.28.705.  
 
Hart en Handen voor Oekraïne 
Via de mail en Parro hebben we verteld dat we 
de komende vier weken in actie komen voor de 
stichting Hart en Handen voor Oekraïne.  We 
zamelen de volgende levensmiddelen in: 
 
Week 1 : Pasta en thee 
Week 2: Koffie (snelfilter) en zout 
Week 3: Brinta en pleisters 
Week 4: Blikgroenten en toiletpapier 
Meedoen is natuurlijk vrijblijvend.  
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost 
 


