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Belangrijke data
November
 Woensdag 6 november Dankdag
 Donderdag 14 november
ledenvergadering SMDB
 Vrijdag 15 november Lootjes trekken
Sinterklaas
 Donderdag 21 en maandag 25
november voortgangsgesprekken
December
 Donderdag 5 december Sinterklaas
Groepen 1 t/m 4 ‘s middags vrij
 Dinsdag 10 december
ouderochtend/middag groepen 2
 Donderdag 12 december
ouderochtend/middag groepen 1
Alles D.V.
Stichting Tsjernobylkinderen Lunteren
(TKL)

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben
voor de roebelactie het mooie bedrag van
€ 2400, - bij elkaar geklust. In de periode
van 29 februari tot 20 april komen de
kinderen naar Lunteren.
Omdat de Wit-Russische kinderen soms
weinig kleding bij zich hebben is de stichting
op zoek naar (gebruikte) kleding in de maten
122- 152, voor zowel jongens als meisjes.
Het is van belang dat de kleding schoon en
heel is. Zowel winter- als zomerkleding is
welkom. Denk aan gewone dagelijkse
kleding: schoenen, pyjama’s, maillots,
sportkleding, zwemkleding, ondergoed en
sokken. De kleding kan tot 30 januari
ingeleverd worden op school in het kantoor
van Heidi (secretaresse). Zij zorgt dan dat
het op de goede plek terecht komt.

Dankdag: Goed bericht!
Op woensdag 6 november is het dankdag. Thema: goed bericht!
Centraal Bijbelverhaal: 2 koningen 7. God laat Zijn macht zien als Hij
zorgt voor de redding en voedselvoorziening van Samaria. Voor mensen
kan een situatie hopeloos zijn, voor God nooit! Het ontvangen van eten,
drinken, kleding etc. is Gods goedheid en genade. Het goede dat God
ons geeft mogen we- net als de melaatse mannen- niet alleen voor
onszelf houden. We mogen het delen met anderen die het minder
hebben. We mogen ook weten van het goede bericht van het Evangelie.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga,
maar het eeuwig leven heeft! Dat is nog eens een mooi bericht en de
moeite van het doorgeven waard! De kinderen krijgen deze week
dagboekstukjes mee naar huis en maken een werkje, een puzzel en/of
een Bijbelstudie rond het thema. We mogen Hem danken op school,
thuis én in Zijn gemeente wereldwijd! Fijn dat school, kerk en gezin ook
op deze manier kunnen samenwerken.
Als themalied voor de onderbouw is gekozen voor het lied ‘Mijn
God is zo groot’ en voor de bovenbouw het lied ‘U bent machtig.’
Psalm 136 vers 1 en 25 is de themapsalm.
Voortgangsgesprekken
Wij vinden een goed contact met u waardevol. Daarom is er in
september de informatieavond gehouden en is de leerkracht van uw
kind op bezoek geweest bij u thuis. Via de Parro-app wordt na woensdag
13 november gevraagd in te schrijven voor de gesprekken op
donderdag 21 en maandag 25 november. Op maandag 25 november zal
Andries Kuiper van schoolmaatschappelijk werk een stand hebben in de
hal van de school.
Ledenvergadering
Op donderdag 14 november wordt de ledenvergadering van de
Vereniging SMDB te Lunteren gehouden. De leden hebben gelegenheid
om voor een reguliere bestuursvergadering vragen te stellen n.a.v. het
jaarverslag en de begroting. Zie hiervoor het schrijven dat de leden van
de Vereniging SMDB te Lunteren van het bestuur hebben ontvangen.
Het jaarverslag kunt u downloaden via de website van de Vereniging.
Lootje trekken
Op vrijdag 15 november wordt er in de groepen 5 t/m 8 lootjes
getrokken voor Sinterklaas. De kinderen maken een surprise en een
gedicht. Het cadeautje in de surprise heeft een waarde van € 3,50.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad
Science!
Het is alweer 2 jaar geleden dat Mad Science bij ons op
bezoek kwam. Op vrijdag 1 november komen ze opnieuw
met een spannende wetenschap & techniekshow. Thema:
Vuur en IJs.
De kinderen krijgen na afloop van de show een
aanmeldingsformulier voor 6 naschoolse lessen over
techniek en wetenschap. In die 6 bijeenkomsten gaan de
kinderen die zich aangemeld hebben aan de slag met
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen
en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
De kosten van deze eventuele naschoolse lessen zijn voor
de ouders, zie aanmeldingsformulier.
Kinderboekenweken

'Kinderen die een hekel hebben aan lezen bestaan niet. Ze
hebben alleen het juiste boek nog niet gevonden.'
We zien terug op een paar mooie
Kinderboekenweken met als thema: Op reis. Er
werden voorstellingen gegeven door theatergroep
Deepdeep en er waren presentaties door schrijvers
van kinderboeken. Ook was er weer een “De Bron
leest” en werden er voorleeswedstrijden gehouden.
Via foto’s op de Parro-app heeft u mee kunnen
genieten van verschillende onderdelen van de
Kinderboekenweken. Graag vestigen we de
aandacht op het zwerfkastje met boeken.
Bibliotheek

Ook is er een prachtige nieuwe bibliotheek in de
school gerealiseerd zodat kinderen ruime keus aan
boeken hebben. Graag willen we Gert van
Veldhuisen, Cees van Veldhuisen, Albert Willemsen
en Gert van ‘t Foort heel hartelijk danken voor het
werk wat ze hieraan hebben besteed.
Ouderbijdrage
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de vrijwillige
bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 al overgemaakt.
Sommigen zelfs met een extra gift! Heel hartelijk dank!
Voor ons is december – net als voor u misschien - een
dure maand. We vragen € 20,- per kind. 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.
Opbrengst Startfeest

Op 10 september hielden we ons startfeest d.m.v. een
zomerfair. Nogmaals willen we de Lunterse middenstand,
waaronder ook een aantal ouders, hartelijk bedanken
voor het beschikbaar stellen van prijzen en of
medewerking aan het foodplein.

Na aftrek van de kosten bleef er het mooie bedrag
van € 843,45 over. De oudercommissie heeft
daarvoor een twisterspel (plakstickers) voor op het
schoolplein aangeschaft. Geld wat vervolgens over is
gaat in een potje voor het startfeest volgend jaar.
Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep
ouders en leerkrachten. Het doel van de ouderraad is
het optimaliseren van het contact tussen ouders en
school. De ouders in deze raad denken mee over
allerlei praktische zaken op school. Communicatie is
op alle terreinen essentieel, want een goede relatie
zorgt voor een betere prestatie. Als u adviezen, tips
of suggesties
voor de ouderraad hebt, voelt u zich vrij om contact
met hen op te nemen. Mocht u mee willen draaien
met de ouderraad dan kan dat ook. Het mailadres is:
n.vandam@smdb-lunteren.nl.
Let wel: deze raad heeft een andere insteek dan de
MR. De MR is een overlegorgaan van ouders en
leerkrachten richting het bestuur. In de MR wordt
veelal gesproken
over beleidszaken.
Nieuwe media

Ouderavond Nieuwe Media werd goed bezocht. Hele
informatieve avond. Spreekster deed het heel netjes
en durfde een duidelijk standpunt in te nemen over
schermtijd en wat wel en niet kan op sociale media.
Mooie tips ook voor de opvoeding wat betreft
mediawijsheid. Op school starten de lessen van de
mediawijsheid. Uw kind en zijn of haar klas doen mee
met het Nationaal Media Paspoort. De lessen hebben
alles te maken met media: van televisie tot tablet. De
Bron wil óók als het gaat om mediaopvoeding een
educatieve rol spelen: vandaar dat al vanaf de jongste
groepen deze lessen worden gegeven. Immers, al
vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking
met media. Vooral met de komst van de tablet
kunnen kinderen van alles zien en beleven.
Benjamin

Op de speelzaal hebben we gelezen, gewerkt en
gespeeld over het thema ‘Op reis’. Het boek ‘Muisje
Gijs gaat op wereldreis’ stond centraal. De kinderen
hebben hiervan genoten. Er kwamen kinderen van de
bovenbouw voorlezen en een aantal kinderen
hebben een voorstelling bezocht, samen met groepen
1 en 2. Dit was een gezamenlijk thema met de
basisschool. Het was mooi om te zien dat het thema
herkenbaar was bij broertjes en zusjes.

