
 

 

  

 

Belangrijke data 
 
Oktober 

• Vrijdag 16 oktober groepen 5 t/m 8 
continurooster en om 14.15u uit.  

• Maandag 19 oktober tot en met 
vrijdag 23 oktober; herfstvakantie 
en aansluitend op maandag 26 
oktober lesvrije dag leerkrachten. 
Leerlingen vrij.  

 
Ede Doet 
Graag brengen we de Ede Doet bonnen 
onder de aandacht. We verwachten dat we 
deze ronde - met uw hulp- ons doel voor 
een speeltoestel gaan halen. Doet u mee? 
Er staat een doos in de hal voor de bonnen. 
 
Zendingsactie 

We sparen per periode (vakanties) voor een 
bepaald doel. Ook steunen we drie 
sponsorkinderen. Tot de herfstvakantie 
sparen we voor de Wycliffe Bijbelvertalers: 
Iedereen de Bijbel in de eigen taal.  
 
Na de herfstvakantie starten wij met een 
kruidnotenactie van de ZOA. Normaal 
gesproken gaan leerlingen met kruidnoten 
van deur tot deur. Nu kunnen leerlingen 
het geheime ZOA-recept voor 
kruidnoten raden! Dit recept gaan ze delen 
met familie, vrienden en buren in ruil voor 
een gift aan ZOA. De inzameling van het 
geld zal digitaal zijn, via een QR-code. Zo 
komt er geen contant geld aan te pas. De 
QR-code ontvangt u nog van ons. Doet u 
mee? Laten we ook opkomen voor onze 
medemens in nood! 
 
Heidi 50 jaar 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle 
kaarten, appjes, cadeautjes, bloemen ed. 
i.v.m. mijn vijftigste verjaardag. Het was 
een hele leuke verrassing. Groetjes Heidi.  
 

Dag van de leerkracht 

Op maandag 5 oktober was het de dag van de leerkracht. Als 
er wordt gevraagd wat de belangrijkste eigenschappen zijn van 
een goede leerkracht, zeg ik steevast "Hart voor kinderen, hart 
voor de leerstof". In het christelijk onderwijs moet er worden 
tussengevoegd: "Hart voor het Evangelie". Het is dan ook fijn 
om samen met kinderen, collega’s en ouders te werken aan 
een positief christelijk klimaat op school waar kinderen zich 
veilig en geborgen weten!  
 
Via de ouderraad en verschillende ouders kregen we een 
aantal positieve reacties. Deze gingen over de start van het 
schooljaar, het startfeest en de startgesprekken. Ouders waren 
blij dat ze door middel van de startgesprekken toch de 
leerkrachten konden spreken. Ook de filmpjes die zijn gemaakt 
en de digitale rondleiding zijn positief ontvangen. Dank voor 
het compliment! 
 
Kinderboekenweek 

Op maandag 28 september hebben we in de hal de opening 
van de christelijke kinderboekenweek gehouden. De 
kinderboekenweek draait om lezen en leespromotie. De 
nieuwe boeken staan in de hal op het ‘podium’.  In alle 
groepen werd voorgelezen. De kinderen mochten kiezen in 
welke groep ze gingen luisteren. In de groepen 1-2-3 kozen alle 
juffen een boek en leerlingen werden door een andere 
leerkracht voorgelezen. Ook was er weer de Bron leest. Heel 
mooi als de oudere kinderen de jongere voorlezen. Verder zijn 
er voorstellingen en workshops bij Cultura, 
voorleeswedstijden.   

 
Aan- en uitgaan van de school 
Ouders/verzorgers mogen op het schoolplein als de lokale 
omstandigheden het waarborgen van de 1,5 meter afstand 
tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid daarom 
vragen. Vanwege de drukke Postweg en de korte kiss and ride 
strook is dit het geval. Nu de maatregelen rond corona weer 
verscherpt zijn willen we u dringend vragen goed te letten op 
de 1,5 meter afstand op het schoolplein. 
 
Let op 
De kleuters kunnen weer ’s morgens vanaf 8.35u en ’s middags 
vanaf 13.05u gebracht worden. Alle groepen gaan weer 
tegelijk uit om 12.00u (op woensdag is dat 12.15u) en 15.30u. 
Verschillen in uitgaan werkt onvoldoende omdat ouders of 
kinderen vaak moeten wachten op een broertje of zusje uit de 
andere bouw.  
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Corona maatregelen 
Het aantal coronabesmettingen is landelijk aan 
het stijgen en we merken dat ook in onze regio. 
Met de toename van het aantal besmettingen in 
Nederland, groeit ook het aantal ouders en 
leerkrachten in het onderwijs met corona. 
Gelukkig kan het onderwijspersoneel sinds 21 
september met voorrang getest worden. De 
voorrangsprocedure is bedoeld om lesuitval te 
voorkomen.  
 
Het hoeft geen betoog dat als meerdere 
leerkrachten, leidsters, onderwijsassistenten 
tegelijk voor een test gaan we organisatorisch 
een probleem hebben. Dat geldt ook als 
teamleden daadwerkelijk corona krijgen. Bij 
afwezigheid van een leerkracht proberen we een 
collega of invaller te regelen. Lukt dat niet dan 
splitsen we indien mogelijk de groep op. Als dat 
onderwijskundig of organisatorisch niet handig is 
krijgt de groep vrij. Valt een leerkracht langere 
tijd uit dan verdelen we de “vrije” dagen met 
parallelgroepen.  
 
Het kan dus zijn dat er in de komende maanden 
geen invallers beschikbaar zijn en dat we een 
groep geen les kunnen geven. Op dat moment 
ontvangt u uiterlijk om 08.00u. een bericht via 
Parro dat uw kind die dag geen les krijgt. Wilt u 
zich hierop alvast voorbereiden door na te 
denken over een opvangmogelijkheid? Wellicht is 
er ook met ouders onderling wat af te spreken. 
Lukt het u niet een opvangmogelijkheid te 
regelen dan wordt uw kind opgevangen in een 
andere groep.  
 
Regelmatig krijgen we vragen van ouders of hun 
kind wel of niet naar school kan. Wij hanteren de 
richtlijnen van het RIVM. Kinderen mogen wel 
naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen 
verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Kinderen  
moeten echter thuisblijven als het naast 
verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of 
benauwd is en/of (meer dan een incidentele) 
hoest. Het kind blijft dan thuis totdat deze 
klachten minimaal 24 uur over zijn.  
 
Woont het kind bij iemand in huis met milde 
klachten én koorts en/of benauwdheid dan blijft 
het kind thuis. Als het kind een huisgenoot is van 
iemand die positief getest is blijft het kind ook 
thuis en volgt richtlijnen GGD.  

 

 
We raden iedereen aan de site van het RIVM te 
raadplegen. Komt u er niet uit neem dan contact 
op met school.  
 
Het kan voorkomen dat leerlingen voor een 
langere tijd thuis moeten werken, omdat ze zelf 
en/of het gezin in quarantaine geplaatst is. Na 
overleg met de ouders kan iemand het 
schoolwerk ophalen bij de leerkracht(en). 
Leerlingen kunnen meedoen met de instructie 
van de basisvakken (lezen groep 3-taal-spelling-
begrijpend lezen groep 5-8-rekenen) door Google 
meet. Is een leerling ziek hoeft het geen 
schoolwerk te maken. We lenen in principe niet 
zomaar de chromebooks uit, maar heeft een 
leerling dat nodig dan kan er per uitzondering 
één geleend worden.   
 
We wensen iedereen van harte sterkte en 
beterschap die thuis en/of in de familie te maken 
hebben met het coronavirus.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR bestaat uit 4 ouderleden en 4 teamleden. 
John van Os (ouder en voorzitter), Oedie van de 
Heg (ouder), Wilma Konijn (ouder), Alex 
Kelderman (ouder), Willemieke Dekker (groep 
3a), Elise van Gelder (groep 4b), Marije Schipper 
(groep 8a) en Tim van de Kamp (groep 8b en 
secretaris). Wij zetten ons in om mee te denken 
en te adviseren over het beleid van de school, 
zodat we ervoor zorgen dat alle kinderen en 
leerkrachten met plezier naar school gaan en op 
hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Wij horen 
graag als er onderwerpen leven onder de ouders 
waar de MR wat in kan betekenen. In de 
volgende Spetternieuws zullen we met jullie 
delen waar we ons dit schooljaar voor gaan 
inzetten! Stuur gerust een mailtje naar:  
mr-debron@smdb-lunteren.nl 
 
Ouderbijdrage 

We willen u vriendelijk vragen of u de vrijwillige 
bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 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. 
 
Hartelijke groeten namens het team Henk Drost 
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