Spetternieuws 10
Maandag 19 april 2021
Geachte ouder(s) en/ of verzorger(s),
De opdracht (Mattheus 28: 18b, 19a en 20)
"Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken ... En zie, Ik
ben met u alle dagen tot het einde van de wereld!"
Wat een prachttekst! Als je weet dat de Heere Jezus alle macht heeft dan hoef je niet bang te zijn
voor de dag van morgen. Je mag getuigen en vertellen van Hem. Hij zegt dat Hij altijd met je is!
Michaël, Samuël en Joël Muilwijk
Piet en Marijke Muilwijk gaan terug naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG).
Ze kijken er naar uit, maar gaan ook met een beetje weemoed.
Michaël, Samuël en Joël hebben zo genoten op De Bron met alle vriendjes!
Woensdag 21 april vertrekken zij vanaf Schiphol. Aan een noodgedwongen
(corona)verblijf van negen maanden in Lunteren komt dan een einde. Piet en Marijke kijken ernaar
uit zich weer in te kunnen zetten voor MAF (Mission Aviation Fellowship). Van harte Gods zegen.
Ziekte en zorg
Joaz, het zoontje van juf Marja en Bert de Zwart, is vrijdag 2 april naar het Prinses Máxima Centrum
gebracht. Bij Joaz (anderhalf jaar oud), werd leukemie, ALL vorm, geconstateerd. Deze vorm van
leukemie is de meest voorkomende en best behandelbare vorm en dat geeft in deze moeilijke tijd
toch hoop. U begrijpt dat dit een heftig bericht is voor Marja en haar man. Er is een intensief traject
gestart. Joaz krijgt chemo en gelukkig blijkt uit de bloeduitslagen dat de leukemie goed reageert op
de medicatie. Er zijn geen leukemiecellen meer te zien in het hersenvocht. Inmiddels is Joaz thuis en
moet hij twee keer in de week naar Utrecht voor dagbehandeling. We bidden voor herstel en
genezing voor Joaz en om kracht en sterkte voor Naomi, Bert en Marja. We zijn dankbaar dat ze
mogen weten dat God hen draagt. Mocht u een kaartje willen sturen: Fam. B de Zwart,
Esmeraldstraat 5, 6713 TN Ede.
In meerdere gezinnen van school is zorg en ziekte. Ouders en kinderen zitten thuis of zelfs in het
ziekenhuis vanwege corona. Ook is er bij een ouder ziekenhuisopname vanwege terugkomende
ernstige ziekte. In de groepen waar dit speelt is via de Parro één en ander gedeeld. We bidden om
genezing en herstel. Zonder namen te noemen wensen we iedereen toe dat u Gods nabijheid mag
ervaren. Wat er ook gebeurt: “Hij is erbij!”
Corona
Leerlingen blijven thuis bij verkoudheidsklachten, verhoging of
koorts, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of
smaak. Heeft een huisgenoot koorts (vanaf 38 graden C.) of last van
benauwdheid dan blijven leerlingen ook thuis.
Binnen een groep is het heel lastig te werken in bubbels. De kinderen spelen en gymmen met elkaar
en noem maar op. De algemene stelregel is dat als een kind positief wordt getest, de hele klas vijf
dagen in thuisquarantaine gaat. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen dan spullen mee voor
het online-onderwijs. De kinderen die na deze periode worden getest en een negatieve uitslag
krijgen, kunnen daarna weer naar school. De kinderen die niet worden getest moeten nog vijf dagen
langer in quarantaine. Houd daarom goed de Parro-app in de gaten.
Het is lastig en vervelend als een klas naar huis en in quarantaine moet. Het heeft zeker ook
impact op de kinderen. We hebben ons echter te houden aan de bepalingen die ons worden
opgelegd en houden ons aan de richtlijnen van de overheid en de GGD. Zo hopen we een uitbraak te
voorkomen waardoor de hele school gesloten moet worden.

Eindtoets
Op 20, 21 en 22 april maakt groep 8 de digitale Centrale Eindtoets van Cito. Er zijn drie onderdelen
die getoetst worden: Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie. De leerkracht heeft al eerder
op basis van het leerlingvolgsysteem een schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.
Daarbij is ook gekeken naar karakter, discipline, interesse, werkhouding, werktempo, eventuele
faalangst, omgang met huiswerk en de sociale vaardigheden van het kind.
De Centrale Eindtoets kijkt welk vervolgonderwijs bij de behaalde
eindscore past. Scoort een kind op de toets beduidend hoger, dan mogen
we ons advies bijstellen. Scoort een kind lager dan blijven we bij het
eerstgenoemde advies. Belangrijk is dat de kinderen op die V.O.-school
geplaatst worden waar ze tot hun recht komen en zich verder ontwikkelen
kunnen.
Koningsspelen
Wij vieren de koningsspelen op vrijdag 30 april en maken daar meteen de
meesters- en juffendag van. Een mooi begin van de meivakantie. Dat betekent
dat we op 23 april (landelijke koningsspelen) het gewone rooster volgen. Door
de coronaregels kunnen we de koningsspelen niet vieren zoals we gewend
waren…. Het zal zoveel mogelijk in de klas gevierd worden met de eigen groep
en daar vieren de kinderen hun eigen feestje! De kinderen mogen verkleed
komen (rood, wit, blauw, oranje). In de pauze krijgen de kinderen drinken en een koekje van ons.
Er is een hindernisbaan/luchtkussen besteld en voor de kleuters komt er een extra springkussen.
Korfbalvereniging CKV Reehorst’45 uit Ede gaat een clinic verzorgen. Waarschijnlijk komen er ook
internationals. De groepen 1 t/m 4 gaan om 12.00 uur uit. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 om
14.30 uur. Het is de bedoeling dat de groepen 5 t/m 8 tussen de middag op school blijven eten en
zelf een lunchpakketje meenemen. Dinsdag 27 april is het Koningsdag en zijn de kinderen vrij.
Schoolfotograaf
Meteen na de meivakantie op maandag 17 en dinsdag 18 mei komt de
schoolfotograaf. Er worden dan alleen portret- en groepsfoto’s gemaakt. We zijn
blij dat we dit in ieder geval kunnen organiseren. Vanwege coronamaatregelen
worden er geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes, dit om het aantal
bewegingen en het onderlinge contact tussen groepen zoveel mogelijk te
beperken. Regel is ook nog steeds dat er geen ouders/verzorgers in de school
komen als dat niet strikt noodzakelijk is. Verdere informatie ontvangt u via Heidi
(secretaresse.
Herdenking gevallenen 1940 – 1945.
Dit jaar is er geen officiële herdenkingsplechtigheid op dinsdag 4 mei bij het monument aan de
Kerkhoflaan. Namens de scholen van Lunteren zal door twee leerlingen van groep 7 en één
leerkracht van de Bron een krans of bloemstuk gelegd worden bij het monument.
Op 16 april 1945 kwam er voor Lunteren een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Met deze
historische datum in het achterhoofd heeft de educatiecommissie van Museum Lunteren een
speciaal herdenkingsproject voor de basisscholen ontwikkeld: Lunteren in oorlogstijd en bevrijding.
Aan dit project doen de groepen 7 mee. Er is naast de lesbrief een film voor de scholen. De Muur van
Mussert speelt een belangrijke rol. Naast deze film mogen we van het Historisch Museum Ede
gebruik maken van hun animatiefilm over de Keuenklep, een terrein vlak bij het Wekeromse Zand,
waar 2 en 8 maart 1945 wapendroppings plaatsvonden. Verder zijn er vorig jaar, speciaal voor ‘75
jaar bevrijding’, VR-brillen met filmpjes over de bevrijding van Lunteren ontwikkeld. Ook ontvangen
de leerlingen een werkboekje en het historisch cahier ’75 jaar bevrijding’, dat vorig jaar door de
gemeente Ede werd uitgegeven.
Vrije dagen
Dinsdag 27 april is het Koningsdag en zijn de kinderen vrij.
De meivakantie is van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei.
De kinderen zijn vrij op maandag 24 mei i.v.m. Tweede Pinksterdag.

Verkeersexamen
De kinderen van de groepen 7 zijn allemaal geslaagd voor het landelijk schriftelijk verkeersexamen.
Omdat wij het belangrijk vinden om het gedrag en de rijvaardigheid van de kinderen in het verkeer te
toetsen is er ook een praktijkexamen gepland op 11 juni.
PSZ
De peuterspeelzaal en de groepen 1 hebben in de afgelopen periode
gewerkt over gezond en ziek. Een thema wat in deze tijd met corona
helemaal aansluit bij de belevingswereld van onze peuters en
kleuters. De kinderen hebben veel geleerd over tanden poetsen, de
dokter en hoe de zieke mensen in het ziekenhuis verpleegd moeten
worden. Ook kwam er een ambulance op school! Het nieuwe thema
van de peuterspeelzaal heeft alles te maken met motoriek n.a.v. de
dierentuin.

Bedankt
Hierbij wil ik jullie en u bedanken voor de tijd dat ik als vakleerkracht bewegingsonderwijs les heb
mogen geven aan jullie leerlingen of uw kind(eren) in Ut Sporthuus. Het was een mooie ervaring: de
verschillende groepen die op dinsdag langs kwamen, het meefietsen met de leerlingen tussen de
middag en de contacten met de verschillende leerkrachten. Ondanks de afwisselende periodes van
wel en niet les kunnen geven als gevolg van de lockdowns, kijk ik er met plezier op terug. Ik wens de
leerlingen en jullie/u allen Gods zegen toe voor de toekomst!
Met vriendelijke groet, André de Bruin
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Ede
Mijn naam is Laura Romp, 28 jaar en woonachtig in Ede. Ik ben een bevlogen
jeugd- en gezinsprofessional en help graag kinderen en jongeren om hun
talenten te ontdekken en zelfvertrouwen te vergroten. Sinds begin februari
vervang ik Andries Kuiper tijdens zijn ziekte als schoolmaatschappelijk werker
vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Ede. Ik werk al langere tijd voor
het CJG waar ik, voorheen als jeugdmaatschappelijk werker, gezinnen
ondersteun bij hun vragen rondom opvoeden en opgroeien. Samen met Anja van
der Garde, jeugdverpleegkundige 4-12, vorm ik vanuit het CJG het
basisschoolteam. Is er iets bijzonders aan de hand? Kunnen we samen zoeken
naar een oplossing? Het basisschoolteam kan enkele gesprekken voeren, geeft informatie en advies
en weet de weg naar andere ondersteuning. Heeft u vragen over de opvoeding of het opgroeien van
uw kind? Bel of mail gerust! Contactgegevens: Laura Romp, Email: laura.romp@cjgede.nl
Tel. nr: 06 15 58 63 83 Werkdagen: ma t/m do

Nieuwe ronde Ede doet Doos in de hal van de school. Doel Kleuterplein.

Tot en met zaterdag 22 mei ontvang je Doekoe-munten bij Coöp, bij aankoop van geselecteerde
actieproducten. Tijdens de actie kunnen klanten van Coöp meesparen voor gratis sport- en
spelmaterialen voor onze school.

Alles D.V.
Hartelijke groeten,
Henk Drost
basisschool De Bron Lunteren

