
 

Spetternieuws 5.       8-1-2021 

 

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Iedereen, namens het team, een gezegend 2021 gewenst! Zegenen betekent goede woorden 
toespreken. In Numeri 6 vers 24-26 staat: De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn 
aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! 
Door de zegen wil God Zijn grote liefde en trouw bevestigen.  De Vader is beschermend aanwezig. Hij 
is in Christus genadig. Hij geeft door de Heilige Geest vrede. Hij gaat Zelf mee het leven door. Hij is er 
bij. 

Dankbaar 
Met dankbaarheid mogen we in deze Spetternieuws vertellen dat de gezondheidssituatie van de 
vader van Jesse Everts (Albert) wonderlijk vooruitgegaan is. In de vorige Spetternieuws heeft u 
kunnen lezen dat Albert begin december 2020 zeer ernstig ziek lag op de IC in het ziekenhuis in 
Doetinchem vanwege Covid. Er werd gevreesd voor zijn leven. De familie heeft een spannende tijd 
achter de rug. Na opnames in Doetinchem, Nijmegen en Gelderse Vallei Ede ziet het er nu naar uit 
dat revalidatie kan plaatsvinden in Klimmendaal in Apeldoorn.  We zijn met hen de Heere zo 
dankbaar!  
 
Online-lesgeven 
Op 4 januari 2021 zijn we gestart met het online-onderwijs voor de groepen 3 t/m 8. De leerkrachten 
geven elke ochtend van 8.45u. – 12u. les aan de leerlingen. Dus in deze periode ook op woensdag tot 
12.00u! Na wat technische opstartprobleempjes  hebben we de indruk dat het goed gaat. Dank voor 
de positieve reacties. Op school geven de leerkrachten iedere morgen met enthousiasme les aan de 
kinderen en kunnen ze zelf het Bijbelverhaal aan hen vertellen, instructie geven, meteen antwoord 
geven op vragen enz. Zo ligt het onderwijskundige aspect nu meer bij de leerkracht en niet bij de 
ouder. We zijn erg blij dat we op deze manier de kinderen elke dag letterlijk en figuurlijk in beeld 
hebben, het groepsgevoel aanwezig is en de kinderen ook elkaar kunnen zien! Van de leerkrachten 
hoor ik dat er goed door de kinderen wordt meegedaan. Dat is fijn want het is echt van belang dat 
de kinderen thuis werken aan de voortgang van het onderwijs. Wat heeft de schoolontwikkeling door 
de afgelopen investeringen op ICT gebied en door het online-lesgeven een enorme boost gekregen! 
Toch mooi dat zelfs de kinderen in groep 3 nu alle morgens digitaal mee kunnen doen! 

U heeft vast wel gemerkt bij het online-lesgeven dat er kinderen in het lokaal aanwezig zijn. Dit zijn 
kinderen van de noodopvang en kinderen die uitgenodigd zijn door de groepsleerkracht of IB-er 
omdat zij gebaat zijn om fysiek te aanwezig te zijn bij de instructie. Dit zijn leerlingen met specifieke 
leerbehoeften en betreft alleen de ochtenden. Ook geven dan de onderwijsassistenten de kinderen 
die het nodig hebben extra instructie en oefening.   

Peuters en kleuters 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben een aangepast aanbod, in de vorm van een werkboekje 
en/of een bingo-kaart met allerlei activiteiten, zodat zij spelenderwijs bezig kunnen zijn met hun 
eigen leerdoelen. Leuk om te zien via foto’s en filmpjes hoe de kinderen thuis hun opdrachten 
maken! Zo krijgen we ook fotootjes door van kinderen van de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 
die aan het bakken en  knutselen zijn. Erg leuk! 



Investering bestuur 
We zijn ook dankbaar dat ieder kind nu gebruik kan maken van een device (een device is een laptop, 
een chromebook of een tablet) met camera. Via school hebben we zo’n 180 chromebooks 
uitgeleend. Een aantal splinternieuw en nog in de doos. We zijn het bestuur zeer dankbaar dat we in 
de week voor de kerstvakantie nog een extra investering mochten doen in chromebooks!  
Zij verdienen een compliment voor het daadkrachtig handelen.  
 
Noodopvang 
Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. Dit geldt voor ouders van 
kinderen die werkzaam zijn in de cruciale beroepen of vitale processen, zoals in de zorg, 
hulpdiensten, onderwijs of voedselvoorziening en waarbij het niet lukt om thuis opvang te regelen of 
via het sociale netwerk. U kunt dan mailen met juffrouw Groeneveld: a.groeneveld@smdb-
lunteren.nl. Wij zorgen dan voor een passende opvang binnen onze scholen.  

Wel willen we vriendelijk vragen om alleen van de noodopvang gebruik te maken als dat echt nodig 
is. We begrijpen dat het best wel eens moeilijk kan zijn en dat het soms niet werkt om uw werk en 
het aansturen van kinderen tegelijkertijd uit te voeren. Toch willen we graag de noodopvang 
gebruiken voor wat de naam ook al zegt: “noodopvang”. We willen voldoende ruimte houden voor 
personeel van ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Zij doen op dit moment aan topsport. Naast de 
onderwijsassistenten, de pedagogische medewerksters zijn ook de leerkrachten van de groepen 1 en 
2 ingeschakeld bij de noodopvang. 

Tenslotte 
Opnieuw wordt er van ons als ouders/ verzorgers, leerkrachten en leerlingen veel gevraagd. Twijfel 
niet om contact met ons op te nemen als er zorgen of vragen zijn. We helpen u graag. We hopen dat 
de situatie snel verbetert en de kinderen weer naar school en de peuterspelzaal kunnen. Tegelijk 
houden we ook rekening met een scenario dat de school straks langer gesloten moet blijven. We zijn 
blij en dankbaar met alle begrip, vertrouwen en waardering die we als team ontvingen.  

Hartelijke groeten, 
Henk Drost, 
Basisschool De Bron Lunteren.  
 
 

 

 


