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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. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
afgelopen Paasfeestviering. In de viering
werden de vertelde verhalen d.m.v.
themaschilderijen gepresenteerd:
verwondering (opkomende zon), lijden
(kruis), dood en leven (bloembol). In de
viering zelf ging het over getuigen vanuit
Petrus en Maria. In het schooljaar
2019/2020 is het jaarthema ‘Samen
onderweg’. Dat past bij het thema voor de
Kinderboekenweek ‘Op reis’. Het thema
‘Samen onderweg’ gaan we ook in de
vieringen meenemen. In de hal is een plek
waar het jaarthema duidelijk wordt. Daar
hangt ook de gebedsbus en informatie
onze zendingsgeldprojecten: ‘SAMEN
DELEN’.
Dit is namelijk iets
wat we op onze
school willen
uitdragen. Het
meeleven met onze
medemens en het
doorgeven
van het Evangelie.

De kinderen nemen iedere maandagmorgen het zendingsgeld mee naar school.
We sparen vier keer per jaar voor een
bepaald doel. Verder hebben we ook drie
sponsorkinderen. Informatie over deze
kinderen vinden we ook in de hal van de
school. De komende periode sparen we
voor de MAF (Mission Aviation Fellowship).
Helpt u mee?

Startfeest basisschool De Bron
Op 10 september hielden we ons startfeest d.m.v. een
zomerfair. Het was gezellig druk met ouders, kinderen, opa’s,
oma’s, leerkrachten en buren. Er was van alles te doen: de
kleedjesmarkt, het luchtkussen, de stormbaan en wat waren er
ook een mooie ballonnen. Op het foodplein was er keus
genoeg. Patat, kibbeling, hamburger, broodje beenham en een
ijsje toe. Ook de verkoop van loten was een succes. Dank ook
aan Gert Jan van Doorn die één en ander aan elkaar kletste.
Ook de Lunterse middenstand willen we bedanken voor het
beschikbaar stellen van de vele prijzen. Na de prijsuitreiking
werden de nieuwe leerkrachten voorgesteld. Ale met al een
mooi begin van het schooljaar. Hennie, Corrie, Heidi, Arita en
José bedankt voor het voorbereidende werk!
Lief en leed
Op 22 juli 2019 is Joaz Marinus geboren. Joaz is het broertje
van Naomi en het zoontje van juf Marja en Bert de Zwart.
Op 2 augustus 2019 is Pieter Samuel geboren. Sem is het
zoontje van juf Marije en Pim Schipper.
We willen beide ouderparen van harte feliciteren en wensen
dat de kinderen mogen opgroeien tot eer van God!
Op 30 augustus 2019 overleed in haar slaap de moeder van juf
Roelie van Roekel. We wensen de familie heel veel troost,
kracht en sterkte van God.
Informatieavond
Vanavond, donderdag 19 september, staat er een
informatieavond gepland voor alle groepen. We starten om
19.30u. Na de opening volgt er een kort algemeen gedeelte
over de Parro-app. De Parro-app gebruiken we op school ter
vervanging van de Whatsapp groepen van voorgaande jaren.
De Parro-app kunt u downloaden als app op de telefoon of op
de computer via http://talk.parro.nl.
Na het algemeen gedeelte is er een korte pauze waarin u
koffie of thee kunt drinken. Daarna start de eerste ronde
informatie over de groep van uw kind(eren).
Vervolgens een korte pauze om van lokaal te wisselen
waarna opnieuw een informatieronde plaatsvindt.
We verwachten dat de avond om 21.00u. afgelopen is.
Heeft u meer dan twee kinderen dan maakt u een keuze welke
informatieronden u bezoekt.

Benjamin
Op de speelzaal hebben we de afgelopen weken
gewerkt over de schepping.
We hebben geleerd dat God alles heeft gemaakt,
en ook mij! Ook werken we en vertellen we over
Noach en alle dieren in de Ark.
Het volgende thema ‘Op reis’ doen we mee met
de basisschool: Dit is het thema van de
kinderboekenweek. We lezen het themaboek en
praten en knutselen over allerlei voertuigen waar
je mee op reis kunt. Altijd erg aansprekend voor
peuters!

Ouderbijdrage
We willen u vriendelijk vragen of u de vrijwillige
bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 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, via
de Rabobank te Lunteren.
Ons IBAN-nummer is: NL 28 RABO 03375.28.705.
Stichting Tsjernobylkinderen Lunteren (TKL)

Op woensdag 2 oktober 2019 start op onze
school de actie voor de Stichting
Tsjernobylkinderen Lunteren (TKL). Kinderen uit
Wit-Rusland komen voor lichamelijk herstel naar
Lunteren. Ze wonen in Wit-Rusland in een gebied
waar de gevolgen van de Tsjernobylramp, door
de vrijgekomen radioactiviteit, nog steeds
merkbaar zijn. Een verblijf van ongeveer zeven
weken in een gezonde omgeving, aangevuld met
gezonde voeding, geeft deze kinderen een
nieuwe kans voor de toekomst. In de periode van
maart-april komen de kinderen naar Lunteren.
NOTEERT U VAST!
Ouderavond nieuwe media
Op donderdag 10 oktober staat er een
ouderavond gepland. Onderwerp: Nieuwe media.
Kinderboekenweken
'Kinderen die een hekel hebben aan lezen
bestaan niet. Ze hebben alleen het juiste boek
nog niet gevonden.'

De Kinderboekenweken worden dit jaar
Gehouden van 1 oktober tot en met 18 oktober.
We maken gebruik van de materialen van de
christelijke kinderboekenweek. Het thema is: Op
reis. Tijdens deze weken zullen er voorstellingen
gehouden worden en er komen
kinderboekenschrijvers op school.
Ook wordt de bibliotheek aangevuld met nieuwe
boeken voor alle groepen en staat er een
voorleeswedstrijd gepland voor de groepen 5 tot
en met 8. Het belangrijkste tijdens de
Kinderboekenweken is het promoten van lezen.
Boven wordt in de cirkel boven de hal een
bibliotheek gerealiseerd. We zijn benieuwd!

Oudermorgen / -middag
Op dinsdag 10 december a.s. staat er voor de
groepen 2 een oudermorgen / -middag gepland.
Op donderdag 12 december voor de groepen 1.
T.z.t. krijgt u hierover nadere informatie.

De tweede ronde van Actie Ede doet 2019 komt
eraan! De 2e waardecheque van 2019 wordt
bezorgd! De bezorging zal plaatsvinden op of
rond 17 september 2019. U kunt uw cheque
inzetten voor de school en inleveren bij Carolien
van de Vliert, Vaarkamperhof 5. Er komt ook
weer een doos in de hal van de school. Alvast
bedankt!

