
 

 

  

Belangrijke data: 
 

 Donderdag 20 juni praktisch 
verkeersexamen groepen 7  

 Dinsdag 25 juni schoolreisjes  

 Woensdag 10 juli t/m vrijdag 12 juli 
schoolkamp groep 8 

 
 Alle data DV. 

 
Pinksteren 
Het woord “Geest” betekent “adem” 
of “wind”. Dat is wat de Geest van 
God doet: je leven geven. Het nieuwe 
leven. Zonder adem is er geen leven. 
Het echte leven hier op aarde, het 
eeuwige leven, het leven in volheid, 
dat is mogelijk geworden door de 
Heilige Geest! De Heilige Geest laat 
ons Jezus zien. De Heilige Geest is 
nodig zoals het inademen van de lucht 
voor onze longen.  Adem is van 
levensbelang!   
 
Day For Change 
Mijn naam is Femke van den Heuvel, 
ik ben een oud-leerling van de Bron, 
en ik zit nu in de eerste klas op de 
Meerwaarde. Voor school moeten wij 
geld ophalen voor het goede doel. Dat 
doel is Day For Change. Day For 
Change zet zich in voor een 
rechtvaardig economisch systeem. 
Met de Day For Change actie 
ondernemen kinderen en jongeren in 
Nederland met een microkrediet. Hun 
winst gaat naar ondernemende 
mensen in ontwikkelingslanden. Onze 
klas, de 1gtX, doet daar aan mee. Er 
zijn groepjes gemaakt, waarin je een 
plan moet maken waarmee je geld wil 
verdienen. Nu ga ik op vrijdag 28 juni 
om 12.00u. en dinsdag 2 juli om 
15.30u op het schoolplein fruit bowls 
verkopen. Van harte welkom aan de 
kraam!   
 

 
Afscheid en welkom 
Na een periode van ruim 17 jaar neemt meester Wouter van  de 
Hoef afscheid van onze Vereniging. Hij begon op 1 april 2002 op 
de toenmalige Wilhelminaschool. Vervolgens van augustus 2002- 
augustus 2004 op de Julianaschool en daarna weer terug naar De 
Wilhelminaschool. Van 2009 tot heden op De Bron. Meester 
Wouter heeft de laatste twee  jaar een opleiding gevolgd tot 
schoolleider en ontvangt deze maand zijn diploma. Eén en ander 
is niet voor niets geweest want meester Wouter is per 1 augustus 
benoemd tot  directeur van de Johan Frisoschool in Wageningen. 
Veel heeft hij voor de school gedaan en heel wat leerlingen 
hebben les van hem gehad.  In een latere nieuwsbrief komen we 
op zijn afscheid terug.  
 
Ook gaan we afscheid nemen van juf Emily van den Top en juf 
Marja Hoogervorst (onderwijsassistente). Juf Emily heeft een 
nieuwe baan gevonden in Ede op de Caleidoscoop en juf Marja in 
Gortel op Het Mosterdzaadje.   
 
Bovengenoemde teamleden hebben kortere of langere tijd met 
enthousiasme, kennis van zaken en volle inzet op onze school 
gewerkt.  We zijn hen daarvoor erg dankbaar en wensen hen van 
harte Gods zegen toe.  
 
In het nieuwe schooljaar zullen bij ons starten juf Tamara Voskuil 
en juf Willemieke Dekker. We heten hen van harte welkom. Juf 
Tamara komt uit Lunteren en hoopt dit schooljaar af te studeren 
aan de Hogeschool Viaa (PABO) en de Vrije Universiteit  te 
Amsterdam. Juf Willemieke is onlangs verhuisd naar Barneveld  en 
werkt momenteel als juf in Lexmond.  
 
Schoolreis 
Dinsdag 25 juni a.s. is het zover: de groepen 0 t/m 7 gaan 

weer op schoolreisje.   

 Groepen 0, 1 en 2 naar kinderboerderij 'De Boterbloem' in 
Amerongen   

 Groepen 3 en 4 naar 'De Spelerij/Uitvinderij' in Dieren  

 Groepen 5, 6 en 7 naar het 'Archeon' in Alphen aan de Rijn  
 
Op de website van school onder het kopje 'agenda -  schoolreisjes 
2019' vindt u alle verdere informatie omtrent tijden, eten/drinken 
én de kosten. De meeste ouders hebben al betaald en degene die 
dat nog niet gedaan hebben willen we vragen dit uiterlijk deze 
week te doen. Dat kan op het rekeningnummer van de Bron:  
NL 28 RABO 0337528705 o.v.v. naam en groep van uw kind. 
Wij hopen met z'n allen op een zonnige en gezellige dag ! 
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Benjamin 
Het laatste thema van 
dit schooljaar is Zomer! 
Het is nu vaak lekker 
weer. De kinderen 
komen zonder jas naar 
de peuterspeelzaal en 
kunnen vaak buiten 
spelen. Op de speelzaal 
kun je goed zien dat het 
zomer is. Er staat een 
picknicktafel want in de 
zomer kun je vaak 
buiten eten. Verder is er 

een barbecue, een zwembad en kan er patat 
gegeten worden. De kinderen genieten erg van 
het fantasiespel. 
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl 
 
Kleuters en peuters spelen op school elke dag 
buiten. Belangrijk is dat kinderen thuis al vast 
worden ingesmeerd met zonnebrand! 
 
Wandel3daagse… 
Deze dagen is ook de Lunterse wandeldriedaagse 
van Exalto. Iedereen die meedoet heel veel 
wandelplezier! 
 
Schoolfotograaf  
Met de fotocode die u ontvangen heeft kunt u 
inloggen op de website en de foto’s bekijken 
en/of bestellen. www.sgoolfotografie.nl 
De actieperiode geldt tot en met vrijdag 21 juni 
aanstaande.   
 
Schoolkamp  

Groep 8 gaat van 
woensdag 10 juli 
t/m vrijdag 12 juli 
op schoolkamp 
naar De 
Peppelhoeve in 
Putten.  
 

Er is een mooi programma opgesteld en de 
leerlingen en de begeleidende leerkrachten 
hebben er zin in. De volgende leerkrachten gaan 
mee: meester Martijn Louwen, juf Nelie van Dam 
meester Tim van de Kamp en juf Annet Pater. We 
wensen iedereen een heel fijn schoolkamp toe! 
Ook hier een oproep aan die ouders die nog niet 
betaald hebben dit z.s.m. te doen op het 
rekeningnummer van de Bron:  
NL 28 RABO 0337528705.  

Vervanging zwangerschapsverloven en 
schoolkamp 
 
Juf Marja de Zwart is op dinsdag 11 juni jl. met 
zwangerschapsverlof gegaan. Haar laatste 
werkdag met de kinderen van groep 7a was op 
dinsdag 4 juni. De ouders van groep 7a zijn al 
eerder op de hoogte gesteld. Haar vervangster is 
juf Nelie van Dam. De laatste twee weken van het 
schooljaar zal juf Kathelijne Russcher groep 7a 
volledig gaan draaien.  
Juf Marije Schipper, groep 7b, gaat op vrijdag 28 
juni met zwangerschapsverlof. Voor vervanging 
zie onderstaand schema.  
We wensen juf Marja en juf Marije een goed 
verlof en bidden dat alles voorspoedig mag gaan.  
Door bovengenoemde verloven en het 
schoolkamp zullen er wat wijzigingen zijn wie er 
wanneer voor welke groep staat.   
 
Maand juli groep 7b 

Week 27 Week 28 Week 29 

Wouter Wouter Wouter 

Wouter Wouter Wouter 

Wouter Wouter Wouter 

Tim Henk Tim 

Wouter Wouter Wouter 

 
Maand juli groep 6a 

Week 27 Week 28 Week 29 

Tim Tim Tim 

Tim Tim Tim 

Tim Elise Tim 

Eléanne Eléanne Eléanne 

Tim Elise Tim 

 
In week 28 (schoolkamp) staat in groep 3b op 
maandag en dinsdag juf Wendy en van woensdag 
t/m vrijdag juf Jiske. Juf Annet is dan met het 
schoolkamp mee.  
Groep 4a krijgt op maandag juf Erna, op dinsdag 
juf Pauline en van woensdag t/m vrijdag juf Erna. 
Juf Nelie is met schoolkamp mee.  
 
We komen bijna aan het einde van het schooljaar  
2018-2019. De groepsverdeling is ieder jaar weer 
te vergelijken met een puzzel. Soms is de puzzel 
bijna af en gebeurt er iets waardoor een paar 
stukjes opnieuw gelegd moeten worden. Deze 
week is de overgangsvergadering. In de eerste 
week van juli krijgt u een aparte nieuwsbrief met 
daarin de groepsverdeling voor het nieuwe 
schooljaar.  

http://www.peuterspeelzaalbenjamin.nl/
http://www.sgoolfotografie.nl/

