
 

  

Belangrijke data 

 
Oktober 

• 13 oktober van 19.00u.-

20.30u. ouderavond 

groepen 8 

• 3 oktober tot en met 14 

oktober 

kinderboekenweek 

• 24 tot en met 28 oktober 

herfstvakantie 

Alles D.V. 
 
Zendingsgeld 
Tot aan de herfstvakantie sparen 
we voor de sponsorkinderen. 
 Via Woord en Daad:  
Hermans Sainvilus   
Maudeline Decius  
 Via Dorcas: 
Saumu Athuman Zubery  
 Via Luga Care:  
Ginora Precious 
De foto's van de sponsorkinderen 
hangen in de hal.   
 

 

Commissie vieringen  
De commissie denkt na over de invulling van de Bijbelse 
boodschap aan onze kinderen en op welke manier we in 
de groepen toewerken naar de Christelijke feesten. In het 
schooljaar 2022/2023 is het jaarthema ‘Geloof’.  De twee 
volgende jaren staan in het teken van hoop en liefde. Het 
thema ‘geloof’ gaan we ook in de vieringen van de 
christelijke feestdagen meenemen. In de hal is een plek 
waar het jaarthema duidelijk wordt. Daar hangt de 
gebedsbus en informatie van onze zendingsprojecten.  
 
Deze week hebben we het jaarthema in de hal 
gepresenteerd aan de kinderen. Geloof is vertrouwen. 
Koorddanser, Didier Pasquette, liep over een koord over 
de Niagara Falls.  Het koord was gespannen van de ene 
rots naar de andere rots. Hij liep heen en terug. 
Vervolgens liep hij over het koord met een kruiwagen. 
Toen de vraag: Wie durft er in de kruiwagen te stappen? 
Niemand? Ja toch. Een meisje. Zijn dochter. Zij gelooft 
wat vader zegt. Zij vertrouwt vader. Mooie les! 
 
Babyboom 
Op onze school is sprake van een bijzondere babyboom: 
maar liefst vijf leerkrachten zijn in verwachting.  Juf 
Gisette (7b) verwacht in januari een baby, Juf Corine (6b), 
juf Annelies (1a) en juf Sanne (1b) in februari en juf Nelie 
(8a) in april.  Ook via deze Spetternieuws willen we hen 
van harte feliciteren! We hopen dat de zwangerschappen 
goed mogen verlopen en dat er t.z.t. vijf gezonde baby ’s 
geboren mogen worden.  
 

 
 
In de afgelopen periode is er een advertentie uitgezet 
waarin er groepsleerkrachten worden gevraagd i.v.m. de 
komende verloven. Er zijn wat gesprekken gevoerd en als 
team kijken we ook rond in ons netwerk. Mocht u iemand 
weten, dan vindt u de advertentie op de website. 
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Sponsorloop 
Op dinsdagmiddag 13 september hielden we 
een sponsorloop om geld in te zamelen voor 
nieuwe voetbalshirtjes voor De Bron. Wat 
hebben de kinderen hun best gedaan!    
De sponsorlijsten en de kaarten met het 
aantal ronden zijn ingeleverd. Veel ouders 
hebben het sponsorgeld overmaakt door 
gebruik te maken van de QR-code. Ook kwam 
er veel contant geld binnen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als we alle bedragen optellen dan komen we 
nu op € 11.825,-. Een geweldig resultaat! Alle 
kinderen, ouders en/of verzorgers, familie en 
bekenden van de kinderen bedankt voor het 
aanmoedigen en sponsoren. 
 
De sponsorlijsten die binnenkwamen hebben 
we bekeken, alsook de rekeningafschriften, 
op zoek naar bedrijven die gesponsord 
hebben. Via deze nieuwsbrief willen we de 
sponsoren, voor zover ze bij ons bekend zijn, 
bedanken. Het sponsorgeld van de 
genoemde bedrijven ging van € 5,- tot € 100,- 
 
Herenkapsalon Ruya, Autobedrijf Klop, 
Stroomberg makelaardij, BSO Supersprong, 
Ten Ham plaatwerk, Voetbalvereniging 
Lunteren, Installatiebedrijf Van Roekel, Van ’t 
Foort Timmerbedrijf, Snellen Electra, Baldé’s 
banden.   
 

Los van deze sponsoren kunnen we 
concluderen dat het grootste gedeelte van 
het opgehaalde sponsorgeld door de 
kinderen is opgehaald bij ouders, familie, en 
bekenden. Fantastisch toch! 
We zijn in gesprek met een leverancier die 
ook de shirts van de voetbalvereniging 
Lunteren levert en wie weet levert dat een 
deal op. We hebben een mooi shirt op het 
oog…….. 
 
Veilig omgaan met jezelf 
Op donderdag 13 oktober van 19.00-20.30 
uur (inloop 18.45u) is er een ouder-kind 
avond voor de leerlingen van groep 8 
verzorgd rond het thema ‘Veilig omgaan met 
jezelf’.  
De avond wordt verzorgd door de organisatie 
Know Limits. Know Limits is een beweging die 
jongeren 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.  
 
We starten met een plenair gedeelte  
Luuk Miedema –Do’s & Don’ts alcohol en 
drugs (iedereen). 
Leenaard Kanselaar –Welke social media is er 
en wat zijn de voor- en nadelen (gevaren) 
(iedereen). 

• Pauze met daarna workshops 
Luuk: Hoe ga je om met alcohol en drugs 
(jongens).  
Lenie Kap en Harriët van Omme: Meiden en 
weerbaarheid’ (meisjes). 
Fijn als u er kunt zijn, omdat dit de opstart is 
van de lessen in de groep over 
bovengenoemd thema.   
Het is wel de bedoeling dat u zich via de 
leerkracht aanmeldt voor deze avond.  



 

 

Kinderboekenweek 
Van 3 oktober tot en met 14 oktober is de 
kinderboekenweek. De kinderboekenweek 
draait om lezen en leespromotie. Vooral voor 
het jonge kind is voorlezen van groot belang! 
Het thema van dit schooljaar is ‘GIGA Groen'.  
 
Er zijn weer nieuwe leesboeken besteld voor 
onze schoolbibliotheek en voor iedere klas 
een themaboek. In de hal gaan we een grote 
boom (GIGA groen) van schoenendozen 
bouwen.  
Per gang wordt er voorgelezen en kinderen 
kunnen kiezen in welk lokaal ze gaan 
luisteren. Natuurlijk is er deze week ook weer 
de traditionele voorleeswedstrijd voor de 
groepen 5 t/m 8.  
 

Op dinsdag 4 
oktober is er een 
speurtocht met als 
thema dieren 
(dierendag).  
Op woensdag 5 
oktober komt de 
Readshop weer 

boekenverkopen en is er ‘De Bron leest’, 
oudere kinderen lezen de jongere kinderen 
voor.  
 
Bid en dank mee met de gebedsgroep.   
Graag willen we jullie van harte uitnodigen 
om mee te bidden met de gebedsgroep van 
De Bron. Elke laatste woensdagmorgen van 
de maand komen we als gebedsgroep bij 
elkaar om te bidden voor allerlei 
onderwerpen met betrekking tot school. Er 
komt veel op kinderen, leerkrachten, 
schoolbestuur en ouders af. In positieve en 
negatieve zin. 
Door met en voor elkaar te bidden, willen we 
iedereen die bij de school betrokken is, 
opdragen aan God en ondersteunen in 
gebed. We hopen zo mee te bouwen aan een 

positief christelijk leer- en leefklimaat op 
school. De deelnemers aan de gebedsgroep 
komen uit allerlei verschillende kerken en 
gemeenten. We vinden elkaar in Jezus. 
Samen willen we de school met al haar  
‘bewoners’ bij God brengen, zodat er als het 
ware een muur van gebed om de school 
staat. 
Er is ruimte voor iedereen: bid mee, of wil je 
liever luisteren en niet hardop bidden, dan is 
dat ook prima! De koffie staat klaar, je bent 
van harte welkom! 
Wanneer: laatste woensdag van de maand 
Start: 8.30 uur 
Waar: personeelskamer (ingang school) 
Heb je interesse, doe mee! Heb je vragen, 
schiet ons of Henk Drost aan. We kijken er 
naar uit om jullie te ontmoeten! 
Heidi Dijs, Woutera Drost, Alinda Kelderman, 
Esther Kool, Trydy Oudhof, Esther Ploeg en 
Heline van Silfhout. 
 
PSZ- groepen 1 
De peuterspeelzaal werkt de aankomende 
weken aan het thema: Herfst!  
Het weer veranderd, de bladeren vallen van 
de bomen, zomerkleding maakt plaats voor 
warmere kleding. We ontdekken met de 
kinderen wat er allemaal gebeurt in de 
herfst. Er worden herfstdieren geknutseld, en 
herfstactiviteiten gedaan! Het thema loopt 
parallel met de groepen 1.  
De PSZ doet ook mee met de kinderboeken-
week. Ook hier een themaboek. Het gaat 
over de blaadjesdief en de kinderen van de 
dinsdagmiddaggroep gaan 4 oktober op 
dierenjacht. Zo is er een mooie doorgaande 
lijn met de basisschool.  
De Bijbelverhalen die we de aankomende 
weken aan de kinderen vertellen zijn: De 
toren van Babel & Abraham. 
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost.  


