
 

  

 
 
Belangrijke data in Januari/ februari 
 

• Zondag 29 januari: schoolkerkdienst. 

• Donderdag 2 februari: roostervrije 
dag rapport. Kinderen vrij. 

• Dinsdag 7 februari: rapport mee. 

• Donderdag 9 februari: spreekavond 
rapport. 

• Maandag 13 februari: spreekavond 
rapport. 

• Maandag 13 februari: roostervrije 
dag groep 8 onderwijskundige 
rapporten VO.   

• Vrijdag 24 februari: meester- en 
juffendag. 

• Maandag 27 februari tot en met 
vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie.  
 
Alles D.V. 
 

Zendingsgeld  
De kinderen nemen iedere maandagmorgen 
het zendingsgeld mee naar school. We 
sparen per periode (vakanties) voor een 
bepaald doel. De afgelopen periode hebben 
we gespaard voor LUGA Care. Zie vorige 
Spetternieuws. Van januari tot de 
voorjaarsvakantie sparen we voor onze 
sponsorkinderen via Woord en Daad en 
Compassion. Daarna is het zendingsgeld 
voor Wycliffe Bijbelvertalers, maar daarover 
later meer.  
 

 
 

 

 
 
Gezegend 2023 
Een nieuw jaar. De werkelijkheid van vandaag is oorlog in Oekraïne, 
hoge energiekosten, opwarming van de aarde, zorg onder boeren, 
voedselbanken, gebrokenheid in relaties etc. Wat doen wij mensen 
elkaar en ook de schepping aan!  
Nog zo’n bericht uit de krant: Bijna 6 op de 10 Nederlanders van 15 jaar 
of ouder rekenen zich niet tot een kerkelijke gezindte of 
levensbeschouwelijke groepering. Zal de Zoon des mensen, als Hij 
komt, wel het geloof op de aarde vinden? Misschien verbaast u zich 
over deze vraag. Toch is het Jezus Zelf die deze vraag stelt (Lucas 
18:8). Stel toch dat Jezus niet gekomen was? Stel toch dat ik Hem niet 
zou kennen? Stel dat ik niet zou weten dat Hij straks alle dingen nieuw 
maakt! God zoekt ons. Adam waar ben je? Zoeken wij Hem? Daarom 
een gezegend jaar. De vreugde van het je geborgen weten bij Hem.  
Weten dat de Heere God levenslang met je meeloopt en zelfs daarna!  
 
Schoolkerkdienst 
De schoolkerkdienst wordt gehouden op D.V. zondag 29 januari 2023. 
Het thema zal zijn: ‘Wonderen door de Heere Jezus’. Dit thema is 
afgestemd met de vijf kerken in Lunteren. We vertellen deze week op 
school uit het Johannes Evangelie: Bruiloft te Kana, de genezing van de 
blindgeborene en de opwekking van Lazarus. De kinderen leren een 
Bijbeltekst, zingen een themapsalm (psalm 9:1 onderbouw en psalm 
98: 1 bovenbouw) en zingen liederen die bij dit thema passen. Ook 
maakt elke klas 5 werkstukken (voor iedere kerk één werkstuk). We 
sluiten de themaweek af met een schoolkerkdienst.  
 
Invulling zwangerschapsverloven  
Zoals u weet zijn juf Gisette Wiesenekker (groep 7b) en juf Annelies de 
Leur (groep 1a) met zwangerschapsverlof. Over de invulling van deze 
verloven heeft u kunnen lezen in Spetternieuws 4. 
 
Juf Corine van de Lagemaat (groep 6b) werkt op dinsdag 17 januari 
voor het laatst en gaat dan met zwangerschapsverlof. Juf Pauline Visser 
werkt vanaf woensdag 18 januari volledig in groep 6b en op maandag 
en dinsdag loopt juf Dieke Verkuijl dan stage in groep 6b.  
 
Juf Sanne Verloop (groep 1b) werkt ook tot en met dinsdag 17 januari 
en gaat dan met zwangerschapsverlof. Juf Eléanne Biesheuvel gaat op 
maandag, dinsdag en donderdag de vervanging doen en op 
woensdagochtend en vrijdagochtend komt juf Gera Burgering. Juf Gera 
werkt nu op bepaalde dagen op woensdagochtend in groep 3b, maar 
gaat nu dus naar de berengroep. We zijn heel erg dankbaar dat we voor 
deze groep de vervanging rond hebben, vooral omdat het hier om 
invulling ging van vijf dagen.  
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Omdat juf Eléanne gaat werken in de berengroep 
(groep 1b), vervallen haar werkzaamheden voor 
groep 5b op de donderdag. Meester Wilco 
Thomassen neemt zijn vrije dag nu op de dinsdag 
i.p.v. de donderdag en op de dinsdag staat dan juf 
Marja de Zwart voor groep 5b.  
 
Juf Nelie van Dam (8a) werkt tot de 
voorjaarsvakantie en gaat daarna met 
zwangerschapsverlof.  Juf Kathelijne Russcher gaat 
op maandag en dinsdag voor groep 8a, op 
woensdag meester Koen Nijenhuis en op 
donderdag en vrijdag is juf Marije Schipper er.  
We bidden dat deze collega’s een goed verlof 
mogen hebben en dat ze t.z.t. verblijd mogen 
worden met een zoon of dochter.  
 
Bij ziekte van collega’s 
Zoals u weet hebben we bij ziekte van collega’s 
bijna geen invallers beschikbaar. Nogmaals willen 
we u vragen daar in de komende tijd rekening mee 
te houden. Doet zoiets zich voor dan ontvangt u 
uiterlijk 07.30 uur een bericht via Parro dat uw kind 
die dag geen les krijgt. Wellicht is er ook met 
ouders onderling wat af te spreken… Lukt het u 
niet een opvangmogelijkheid te regelen dan wordt 
uw kind opgevangen in een andere groep.  
 
Spreekavond februari.  
In februari staan er twee rapportavonden 
ingepland. We verwachten alle ouders. U krijgt 
begin februari een uitnodiging met de juiste tijd. 
Voor de groepen 8 is er geen rapportavond i.v.m. 
de verwijzingsgesprekken voor het voortgezet 
onderwijs. Hierbij worden ook de huidige 
resultaten betrokken. Zoals u weet krijgen de 
leerlingen van de groepen 1 geen rapport, maar 
ook voor deze ouders is er de gelegenheid voor 
een gesprek. De ouders van de berengroep (groep 
1b) krijgen al eerder een uitnodiging van juf Sanne, 
omdat zij t.z.t. met zwangerschapsverlof is. 
 
Damtoernooi 

Een aantal weken geleden 
was het damtoernooi voor 
de scholen in Lunteren. Het 
was een gezellige 
middag! Drie teams zijn 
door naar het Gelders 

Kampioenschap. Twee teams uit de groepen 7/8 en 
één uit de groepen 5/6. Dit Gelders 
Kampioenschap vindt plaats op zaterdag 4 
februari. Van harte gefeliciteerd.  

Peuterspeelzaal en groepen 1 
De peuterspeelzaal en groep 1 
gaan werken aan een gezamenlijk 
thema. De brandweer en de 
politie. Ze gaan naar de 
brandweerkazerne en er komt 

een echte politieagent op school. Toch mooi dat zo 
de peuterspeelzaal niet alleen in ons gebouw zit, 
maar er ook sprake is van een duidelijke 
doorgaande lijn in ons aanbod.  
 
Aanmelden leerlingen 
In verband met de formatie voor het schooljaar 
2023-2024 willen we u vragen om kinderen die 
voor 1 augustus 2023 vier jaar worden z.s.m. aan te 
melden. In de regel geldt dat kinderen die 3 jaar 
zijn, mogen worden aangemeld voor de 
basisschool.  
 
Ouderbijdrage de QR-code 
In het huidige schooljaar hebben we nog geen 
vrijwillige ouderbijdrage van u gevraagd. De 
bijdrage is vrijwillig en dus niet verplicht. Wel 
hebben we een richtbedrag van € 20,- per kind. De 
vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de 
aanschaf van materialen en het betalen van 
activiteiten die niet vallen onder de Rijksbijdrage. 
In november / december ging het geld bijv. naar 
cadeautjes Sinterklaas, kerstkalendertje, 
kerstboekjes, extra handvaardigheidsmateriaal 
rond kerst en schooldammen. De ouderbijdrage 
wordt ook gebruikt voor excursies, teams 
voetbaltoernooi, werkjes rond Pasen en Pinksteren 
en afronden schoolreisjes / schoolkamp. U kunt uw 
bijdrage overmaken door gebruik te maken van de 
QR-code of op rekening van De Bron. Ons IBAN-
nummer is: NL 28 RABO 03375.28.705.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Onderwijs is niet waardenvrij en je kunt niet 
niet opvoeden. Laten we het dan meteen maar 
goed doen! 
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost 


