2019-2020
Supplement schoolgids

Geachte ouders/verzorgers,
Voor u ligt het supplement 2019-2020 behorende bij de schoolgids. In dit supplement staan de
meest relevante praktische gegevens en een lijst met allerlei data van schoolactiviteiten en vrije
dagen.
De schoolgids 2019-2020 kunt u vanaf 1 september vinden op onze website www.debronlunteren.nl
Namen en adressen
Bevoegd gezag
Onze school gaat uit van de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te
Lunteren.
Voorzitter: dhr. I.J. van den Broek
Scharrenburgersteeg 7
6741 LS Lunteren
tel. nr. 0318-481113

Secretaris: dhr. W.J. Willemsen
Bisschopweg 71a
6741 LD Lunteren
tel. nr. 0318-571968

Adresgegevens van de school
Basisschool De Bron, Postweg 7, 6741 BA Lunteren, Tel. nr. 0318-482526
E-mail: h.drost@smdb-lunteren.nl, Internet : www.debronlunteren.nl
Managementteam (MT)
Op De Bron wordt het managementteam gevormd door de directeur, de beide bouwcoördinatoren
en de Intern Begeleiders.
Directeur: dhr. H. Drost,
Tellerswerft 4, 3863 XG Nijkerk,
tel. nr. 033-24 546 12
h.drost@smdb-lunteren.nl
Bovenbouwcoördinator: mw. N. van Dam,
n.vandam@smdb-lunteren.nl
tel.nr. 06-48 97 58 31

Onderbouwcoördinator: mw. J. van der Hoek
jh.vanderhoek@smdb-lunteren.nl
tel.nr. 0318-416086

Intern begeleider(s),
Mw. C. Bout voor de a- groepen muis (1a), vis (2a), 3a t/m 8a en de overdracht van de
Peuterspeelzaalkinderen naar de basisschool.
Mw. R. van Roekel voor de b- groepen beer (1b), poes (2b), 3b t/m 8b;
Mw. C. Bout
c.bout@smdb-lunteren.nl

Mw. R. van Roekel
r.vanroekel@smdb-lunteren.nl
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Leerkrachten
Mw. C. van As-van der Slikke,
c.vanas@smdb-lunteren.nl
Mw. P. Brunekreeft,
p.brunekreeft@smdb-lunteren.nl
Mw. N. van Dam-de Ridder,
n.vandam@smdb-lunteren.nl
Mw. S. van Damme-Ferwerda
s.vandamme@smdb-lunteren.nl
Mw. W. Dekker- van Ooijen
w.dekker@smdb-lunteren.nl
Dhr. J. van Eunen,
j.vaneunen@smdb-lunteren.nl
Mw. E. van Gelder-Nieman,
e.vangelder@smdb-lunteren.nl
Mw. R. Helder,
r.helder@smdb-lunteren.nl
Mw. R. Hermans-Braaksma
r.hermans@smdb-lunteren.nl
Mw. J. van der Hoek-Jochemsen,
jh.vanderhoek@smdb-lunteren.nl
Mw. H. Ike,
h.ike@smdb-lunteren.nl
Dhr. T. van de Kamp,
t.vandekamp@smdb-lunteren.nl
Mw. L. Koelewijn-van Manen,
l.koelewijn@smdb-lunteren.nl
Mw. A. de Leur-Don,
a.deleur@smdb-lunteren.nl
Mw. M. Liefting,
m.liefting@smdb-lunteren.nl

Dhr. M. Louwen,
m.louwen@smdb-lunteren.nl
Mw. A. Pater-Bleijenberg,
a.pater@smdb-lunteren.nl
Mw. P. van de Pol-Zoet,
p.vandepol@smdb-lunteren.nl
Mw. P. Pors,
p.pors@smdb-lunteren.nl
Mw. K.C. Russcher,
k.russcher@smdb-lunteren.nl
Mw. M. Schipper-van der Vliet,
m.schipper@smdb-lunteren.nl
Mw. W. Soetendaal-van Beek,
w.soetendaal@smdb-lunteren.nl
Dhr. W. Thomassen
w.thomassen@smdb-lunteren.nl
Mw. N. van Veen-Berends
n.vanveen@smdb-lunteren.nl
Mw. S. Verloop- van Dasselaar,
s.verloop@smdb-lunteren.nl
Mw. T. Voskuil
t.voskuil@smdb-lunteren.nl
Mw. E. Wessels-Voortman,
e.wessels@smdb-lunteren.nl
Mw. G. Wiesenekker-van Heerd,
g.wiesenekker@smdb-lunteren.nl
Mw. M. de Zwart-Plug,
m.dezwart@smdb-lunteren.nl

Onderwijs ondersteunend personeel
Mw. J. de Graaf, onderwijsassistente
j.degraaf@smdb-lunteren.nl
Dhr. G. Harthoorn, conciërge
conciërge@smdb-lunteren.nl

Mw. D. Verkuijl, onderwijsassistente
d.verkuijl@smdb-lunteren.nl
Mw. H. Kattenbroek-van Maanen, secretaresse
h.kattenbroek@smdb-lunteren.nl
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Groepsverdeling
Groep

Leerkracht

Muis 1a

Maandag t/m woensdag juf Lian Koelewijn. Donderdag en vrijdag juf Caroline van As.

Beer 1b

Maandag t/m donderdag juf Heleen Ike. Vrijdagmorgen juf Wendy Soetendaal.

Vis 2a

Maandag t/m vrijdagmorgen juf Rina Helder.

Poes 2b

Maandag en dinsdag juf Nelleke van Veen. Woensdag t/m vrijdagmorgen juf Phia
Brunekreeft.
Maandag en dinsdag Juf Paula van de Pol. Woensdag t/m vrijdagmorgen Juf
Willemieke Dekker.

Groep 3a
Groep 3b

Maandag en dinsdag juf Jiske van der Hoek. Woensdag t/m vrijdag juf Annet Pater.

Groep 4a

Maandag t/m donderdag juf Erna Wessels. Vrijdagmorgen juf Elise van Gelder.

Groep 4b

Maandag t/m vrijdagmorgen juf Sanne Verloop.

Groep 5a

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag juf Marja Liefting. Donderdag juf Elise van
Gelder.

Groep 5b

Maandag en dinsdag juf Eléanne Biesheuvel. Woensdag t/m vrijdag meester Wilco
Thomassen.

Groep 6a

Maandag t/m vrijdag juf Pauline Pors.

Groep 6b

Maandag t/m vrijdag juf Gisette Wiesenekker.

Groep 7a

Maandag t/m vrijdag meester Martijn Louwen.

Groep 7b

Maandag en dinsdag juf Tamara Voskuil. Woensdag t/m vrijdag juf Kathelijne
Russcher.

Groep 8a

Maandag t/m woensdag juf Nelie van Dam. Donderdag en vrijdag juf Tamara Voskuil.

Groep 8b

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag meester Tim van de Kamp. Woensdag juf
Rebecca Hermans.
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Contact met ouders
Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke
gebeurtenissen op school, over algemene zaken en over het wel en wee van uw kind. Dat doen we
d.m.v. nieuwsbrieven, informatieavonden, spreekavonden rond de rapporten, huisbezoeken etc.
Mocht u de directeur, de bouwcoördinator(en), de internbegeleider(s) en/of leerkracht(en) willen
spreken dan is persoonlijk contact het beste. Komt u gerust na schooltijd even binnen. Voor
schooltijd is soms lastiger, omdat de leerkracht dan vaak op het punt staat te beginnen met de
groep. Telefonisch kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school voor het maken van een
afspraak. Dan weet u zeker dat er tijd en gelegenheid is. U kunt ons ook via bovenstaande
mailadressen bereiken; wij willen u echter vragen geen inhoudelijke discussie via de mail te
beginnen. Wij maken u er op attent dat parttime leerkrachten in de regel niet zullen reageren op
hun ‘niet-werkdagen’.

Schooltijden en vakanties
Groep 1 t/m 4: 8.45 - 12.00 uur
13.15 - 15.30 uur
woensdag tot 12.15 uur
vrijdagmiddag vrij

Groep 5 t/m 8:

VAKANTIES

DATA

1e schooldag

ma 02-09-2019

Herfstvakantie

ma 21-10 t/m vrij 25-10

Kerstvakantie

ma 23-12-19 t/m vrij 03-01-20

Voorjaarsvakantie

ma 24-02 t/m vrij 28-02

Goede Vrijdag en Pasen

vrij 10-04 t/m ma 13-4

Meivakantie

ma 27-04 t/m di 05-05

Hemelvaartsdag en vrijdag

do 21-05 en vrij 22-05

2e Pinksterdag

ma 01-06

Laatste schooldag

vrijdagmiddag 17-07-20

Drie roostervrije dagen
Donderdagmiddag 5 dec. 2019

ma. 28/10, di. 11/2 en do. 2/7
groepen 1 t/m 4

Dondermiddag 19-12

groepen 1 en 2

Vrijdag voor kerst

vrij 20-12-2019

Zomervakantie

ma 20-07 t/m vrij 28-08-2020

8.45 - 12.00 uur
13.15 - 15.30 uur
woensdag tot 12.15 uur
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Uw kind eerder naar huis?
We verzoeken u vriendelijk bezoeken aan de tandarts, logopedist en huisarts zo mogelijk buiten de
schooluren plaats te laten vinden. Indien dit niet mogelijk is graag de leerkracht hierover vroegtijdig
in kennis te stellen.
Extra schoolverlof
Gezinsvakanties opnemen buiten de schoolvakanties om is – ook gedeeltelijk - ongewenst. Het
strookt ook niet met de letter en geest van de leerplichtwet.
In een aantal gevallen zijn uitzonderingen mogelijk op deze regel.
Als stelregel hanteren we dat vrij vragen mogelijk is, als het buiten de wil van de ouders of het kind
om is. Een vrije dag voor een bruiloft of een begrafenis is heel legaal. Er kan ook een dag gegeven
worden voor een 12½, 25-, 40- 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders.
Ten tweede kan het zijn dat het beroep van één van de ouders het voor het gezin onmogelijk maakt
om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Aan dit uitzonderlijke verlof zijn ook strenge
voorwaarden verbonden. Het kan alleen met een werkgeversverklaring dat het onmogelijk is om in
alle schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof mag ook maar één keer per jaar worden verleend
en mag niet langer dan tien dagen duren.
Wilt u uw kind om een bepaalde reden een dag thuishouden, dan moet u dat schriftelijk aanvragen
bij de directeur. Bij ongeoorloofd verzuim maakt de leerplichtambtenaar een proces verbaal op.
Geen vrij onder schooltijd voor:
Weekendje weg.
Familiebezoek in het buitenland.
Vakantie buiten de schoolvakantie i.v.m. goedkope actie.
Eerder weg voor vakantie vanwege de te verwachten drukte.
Verlof omdat andere kinderen van uw gezin of familie al vrij zijn.
Aangeboden vakantie vanwege jubilea grootouders of anderen.
Het “dreigement” dat er al geboekt is.
Als ouder actief op de school
Gebedsgroep
Elke eerste woensdagochtend (08.45 uur) van de maand komen een aantal ouders bij elkaar om te
bidden. De groep is aangesloten bij de Internationale Bijbelbond; er zijn zo landelijk ook vele
groepjes actief. In de hal van de school hangt een gebedsbus. Daarbij hangen briefjes en een pen.
Leerlingen mogen altijd hun zorgen en vragen opschrijven, of dingen waar ze blij om zijn.
Als u het leuk vindt om in deze groep mee te draaien dan bent u meer dan welkom. Voor informatie
betreffende de gebedsgroep kunt u contact met de directie van de school.
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Ouderraad
Het doel van de ouderraad is om het contact tussen ouders en school te optimaliseren. De ouders in
deze raad denken mee over het reilen en zeilen op school. Naast de ouderraad zijn er ook
contactouders.
Ouderhulp
Elke groep heeft 1 of meerdere contactouders die ons helpen met binnen- en buitenschoolse
activiteiten. De algemene regel voor ouderhulp is dat de activiteiten complementair, d.w.z.
aanvullend, zijn. Ouders geven geen onderwijs maar verrichten hand- en spandiensten. Zij verlenen
medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder
verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel.
Verkeersbrigadiers





Ouders en kinderen die vanaf de Dorpsstraat naar school fietsen steken altijd over bij de
klaar-overs. Dus niet meteen oversteken en in tegengestelde richting de kiss en ride zone op
fietsen. Dit is erg gevaarlijk i.v.m. toekomend verkeer. Ouders hebben een voorbeeldfunctie
naar de kinderen.
Oversteken bij de klaar-overs mag pas als de klaar-overs dat aangeven. Het is de bedoeling
dat iedereen wacht op het fluitsignaal en daarna pas oversteekt.
Oversteken gebeurt lopend. Dus er wordt niet fietsend overgestoken op de klaar-over plek.

Kiss en ride strook:
 Op de kiss en ride strook is een beperkt aantal parkeerplakken. Parkeert u daar en loopt u
even mee naar school dan is een parkeerschijf verplicht.
 Kunt u niet in de parkeervakken parkeren dan moet u ergens anders parkeren i.v.m.
mogelijke opstoppingen en de veiligheid van onze leerlingen.
 Op het moment dat de kinderen oversteken bij de klaar-over moet het verkeer op de kiss en
ride strook wachten.
 Gaat de school uit en u moet richting Dorpsstraat dan kan dat via de kiss en ride strook,
want er hoeft niet te worden overgestoken. Let wel op dat verkeer op de Postweg altijd
voorrang heeft.
Ook zijn er leerlingen van groep 8 die onder begeleiding van een volwassen klaar-over “brigadieren”.
Het is belangrijk dat u en jij zich aan de regels houdt. De veiligheid is belangrijk en we zijn blij met
onze klaar-overs, laat ze er niet voor niets staan!
Op vrijdagmiddag staan er om 13.00 uur wel, maar om 15.30 uur GEEN klaar-overs.
Voor informatie betreffende de verkeersbrigadiers kunt u contact opnemen met mw. E. (Esther)
Ploeg, gerjanenesther@gmail.com, tel. 06-50810718.
Hoofdluisteam
Het hoofdluisteam controleert alle kinderen op hoofdluis (’s maandags) in de week na een vakantie.
Als er zich een geval van hoofdluis voordoet worden de betrokken ouders geïnformeerd. Als er
hoofdluis wordt geconstateerd, wordt er binnen een afgesproken periode opnieuw gecontroleerd.
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Korte antwoorden op veelgestelde vragen
Zendingsgeld
Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de zending.
Eten en drinken
Van maandag tot en met vrijdag mogen de kinderen voor in de pauzes iets te eten of te drinken
meenemen. Alle dagen eten we in de pauzes gezond. Dat betekent alleen groente, fruit, ontbijtkoek,
(meer)granenbiscuit (met rozijnen en krenten etc.) of brood meenemen voor de morgenpauze.
Leerling jarig
Een jarige leerling trakteert alleen zijn/haar eigen groep en leerkracht. Daarna gaat de jarige leerling
wel de leerkrachten van de onderbouw of bovenbouw langs voor een handtekening op de kaart,
maar de leerkrachten ontvangen geen traktatie.
Gym
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op
het schoolplein en in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in “Ut Sporthuus” of
aan de Kerkhoflaan. Alle kinderen moeten in eigen gymkleding aan de gymles deelnemen.
Maandagmiddag (Sporthuus)

Woensdagochtend (Kerkhoflaan)

13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur
14.45 – 15.30 uur

09.00 – 09.45 uur
09.45 – 10.30 uur
10.30 – 11.15 uur

6a
3b
8b

Dinsdag (Sporthuus)
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.30 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

5a
6a
8b

Donderdagochtend (Sporthuus)
7a
5b

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.30 – 11.15 uur

7b
5a
4b

6b
Vrijdagmiddag (Sporthuus)

13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur
14.45 – 15.30 uur

3a
4a
8a

13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur

5b
8a

13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur
14.45 – 15.30 uur

7a
6b
7b

Pagina 7 van 10

2019-2020
Supplement schoolgids

Mobiel
We willen op het schoolplein, in de school en in de sporthal of op weg er naar toe geen mobieltjes
zien of horen. Een MP3 of iPod is helemaal verboden. Zien of horen we bovengenoemde apparaten
dan worden ze ingenomen. Het ingenomen mobieltje wordt alleen aan de ouder van het kind
teruggegeven. Woont u buiten Lunteren dan begrijpen we dat u het handig vindt dat uw kind een
mobieltje bij zich heeft. Ook hier geldt de regel: op school niet te zien en niet te horen.
Tussenschoolse opvang
U kunt uw kind aanmelden voor het overblijven via de website van school en dan de link overblijven
en vervolgens “aanmelden” via TSOpro aanklikken. U moet zich bij het aanmelden wel eenmalig
registreren voor de benodigde inloggegevens. Bij de aanmelding wordt tegelijkertijd de betaling
geregeld. Als uw kind niet aangemeld is en wel overblijft, worden er extra kosten in rekening
gebracht. Ook niet tijdig afmelden wordt in rekening gebracht. Bij ziekte van uw kind kunt u dit voor
9.00 uur 's morgens doorgeven via de website, u betaalt dan niet. Er is ook een overblijfprotocol
opgesteld. Hierin staat onder meer onze visie op het overblijven, de organisatiestructuur, taken en
bevoegdheden van overblijfcoördinator en overblijfouder, zaken waarvan de ouders van de
overblijfkinderen op de hoogte dienen te zijn, dagelijkse gang van zaken, de regels voor
overblijfkinderen, de kosten en een klachtenprocedure. Dit protocol krijgen alle ouders van kinderen
die gebruik maken van TSO. Voor informatie betreffende de TSO kunt u contact opnemen met mw.
Erica Schuitemaker (tel. 0318-485288) en mw. Gerlinda van Beek (tel. 06-30379670) /
debron@tsopro.nl.

Buitenschoolse opvang
Wij hebben onze buitenschoolse opvang geregeld met Partou kinderopvang. Zaken die wij vanuit
onze identiteit belangrijk vinden, zijn met Partou overlegd. Adres: Kerkhoflaan 31, 6741 BN
Lunteren, tel.nr. 0318-486581.
Ook is er kinderopvang en buitenschoolse opvang mogelijk bij BijdeHandjes in Lunteren. Adres:
Wormshoefweg 6, 6741 ZG, tel.nr. 0318-252762.

Gegevens peuterspeelzaal Benjamin
Locatie De Bron
Postweg 7
6741 BA Lunteren
tel. nr. 0318 – 484061
Geopend op: maandag de hele dag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdag de hele dag en
vrijdagochtend. Op dinsdagmiddag is er een plusgroep voor peuters vanaf drie en een half jaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de speelzaal of met mevr. H. Bos, 0318-484061
of peuterspeelzaalbenjamin@smdb-lunteren.nl, www.peuterspeelzaalbenjamin.nl.
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AGENDA De Bron Schooljaar 2019-2020
D.V.
Alle data in deze nieuwsbrief zijn Deo Volente.
Maandag 2 september:
Dinsdag 10 september:
Donderdag 19 september:
Donderdag 10 oktober:
Vrijdag 18 oktober:
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober:
Maandag 28 oktober:
Woensdag 6 november:
Donderdag 21 november:
Maandag 25 november:
Donderdag 5 december:
Donderdag 19 december:
Vrijdag 20 december:
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:
Maandag 6 januari:
Zondag 26 januari:
Dinsdag 11 februari:
Donderdag 13 februari:
Maandag 17 februari:
Vrijdag 21 februari:
Vrijdag 21 februari:
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari:
Woensdag 11 maart:
Woensdag 25 maart:
Woensdag 8 april:
Donderdag 9 april:
Vrijdag 10 april:
Maandag 13 april:
Vrijdag 24 april:
Maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei:
Maandag 11 t/m vrijdag 15 mei:
Maandag 18 en dinsdag 19 mei:
Donderdag 21 mei:
Vrijdag 22 mei:
Maandag 1 juni:
Dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 juni:

1e lesdag nieuwe schooljaar.
Zomerfair met ouders (17.00 -19.00 uur).
Informatieavond alle groepen.
Ouderavond ‘nieuwe media’.
Continurooster: bovenbouw 14.15 uur uit.
Herfstvakantie.
Roostervrije dag leerlingen.
Dankdag.
Voortgangsgesprekken.
Voortgangsgesprekken.
Sinterklaas vieren. Gr. 1 t/m 4 ’s middags vrij.
Kerstfeestviering. Gr. 1 en 2 ‘s middags vrij.
Gr. 3 t/m 8 14.30 uur vrij.
Kleuters vrij; bovenbouw ’s middags vrij.
Kerstvakantie.
School begint om 9.15 uur.
Themadienst school/kerk.
Roostervrije dag leerlingen.
Spreekavond 1e rapport (verplicht).
Spreekavond 1e rapport (verplicht).
Meesters en juffendag.
Continuerooster: bovenbouw 14.15 uur uit.
Voorjaarsvakantie.
Biddag.
Open klasmorgen.
Paasfeestviering 19.00 uur.
Paaslunch; 13.30 uur vrij.
Goede Vrijdag.
2e Paasdag.
Koningsspelen. Continuerooster: bb 14.15 uur uit.
Meivakantie.
Schoolvoetbaltoernooi.
Schoolfotograaf.
Hemelvaartsdag.
Vrije dag.
2e Pinksterdag.
Exalto wandel3daagse.
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Donderdag 25 juni:
Dinsdag 30 juni:
Woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 juli:
Donderdag 2 juli:
Woensdag 8 juli:
Dinsdag 14 juli:
Vrijdag 17 juli:
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus:

Schoolreisjes.
Roostervrije dag leerlingen groep 8.
Schoolkamp.
Roostervrije dag leerlingen groep 1 t/m 7.
Spreekavond 2e rapport.
Afscheidsavond groep 8.
Laatste schooldag, 11.00 uur uit.
Zomervakantie.

De instroomgroep gaat in het schooljaar 2019-2020 op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagmorgen naar school.
De instroomgroep start bij voldoende aanmeldingen na de voorjaarsvakantie 2020.
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