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Geachte ouder(s) en/ of verzorger(s), 
 
Twee weken voor de voorjaarsvakantie zijn we weer “live” gestart. Het was erg fijn om alle kinderen 
weer binnen te zien komen. De school leeft tenminste weer. Helaas merken we elke dag de 
consequenties van de maatregelen rondom corona. Geregeld zitten er leerlingen thuis i.v.m. 
verkoudheid of in afwachting van een testuitslag. Binnen het team zijn we voorzichtig en spreken we 
elkaar minder nu gezamenlijke pauzes niet meer mogen. Ook u als ouders spreken we minder 
aangezien u niet zomaar even binnen kunt stappen. Sociale ontmoetingen worden sowieso 
ontmoedigd met de richtlijn van één bezoeker thuis per dag. Wat zijn wij op school bevoorrecht t.o.v. 
mensen die nu al bijna een jaar thuiswerken of al heel lang geen werk meer mogen of kunnen doen.  
 
Ons werk met de kinderen gaat gelukkig door. Onderwijs heeft alles te maken met relatie, 
vertrouwen en veiligheid. Onderwijs is opvoeden. Een leerkracht kan niet niet opvoeden. We zijn 
identificatiefiguren voor de kinderen. We mogen ze verder brengen in hun ontwikkeling. Gezien het 
bovenstaande is PBS zo belangrijk. Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Leerkrachten 
met hart voor kinderen en hart voor de leerstof. Deze week de tweede PBS-regel: We praten in 
school met een binnenstem. Belangrijk om dit met elkaar, samen te doen! Het is écht een mooi vak! 
 

Biddag 
Op woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Het thema is “De 
biddende bouwer.” Dit n.a.v. Nehemia 2: 1- 20. De eerste hoofdstukken van 
Nehemia zijn prachtig om samen te lezen. De roeping van Nehemia: Geroepen 
om te dienen. In de eerste plaats roept God ieder persoonlijk om in Hem te 
geloven en Hem te dienen. De tweede roeping is de roeping tot het uitvoeren 
van een taak. Mooi toch hoe door de Heilige Geest zijn verlangens uitgaan naar 
de dienst aan God. Nehemia bespreekt dat en dan merkt dat als God iemand 
roept tot een bepaalde dienst, Hij ook de omstandigheden zo verandert, zodat 

hij in staat is die dienst te vervullen. In dit verband denk ik ook aan Ard Borsje, oud leerkracht van De 
Bron. Komende zondag 7 maart zal hij aan de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde 
Gemeente) Zwartebroek/Terschuur verbonden worden. Een verlangen gaat in vervulling.  
 
Algemene coronamaatregelen 
Leerlingen blijven thuis bij klachten zoals verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, hoesten, verhoging of koorts > 38°C, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van 
reuk of smaak (zonder neusverstopping). Heeft een huisgenoot naast milde klachten ook koorts 
(vanaf 38 graden C.) of last van benauwdheid dan blijven leerlingen ook thuis. Leerlingen van de 
basisschool mogen bij een neusverkoudheid niet naar school. Uitzondering: chronische 
verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts.  
 

Algemene stelregel is ook dat als een kind of 
leerkracht positief wordt getest, de hele klas vijf 
dagen in thuisquarantaine gaat. De kinderen die na 
deze periode worden getest en een negatieve 
uitslag krijgen, kunnen daarna weer naar school. 
De kinderen die niet worden getest, omdat 
ouders/verzorgers dat niet willen, moeten nog vijf 
dagen langer in quarantaine. Betekent dat als een 
leerkracht getest moet worden en die dag dus niet 

voor de groep kan, in veel gevallen die groep dan vrij is tot de uitslag er is van de test. Houd daarom 
goed de Parro-app in de gaten.   



 
Het gespreid brengen -inloop in alle groepen van 8.15 – 8.30u.- van de kinderen gaat goed. Wel 
willen we erg graag om 8.30u. met de lessen beginnen. Bij het uitgaan van de school blijft het druk. 
Gespreid uitgaan is, i.v.m. ouders die kinderen in meerdere groepen hebben, niet echt een oplossing. 
Nogmaals de vraag om goed te letten op de 1,5 meter afstand.  
 
In de voorjaarsvakantie zijn er in diverse lokalen boven nieuwe kozijnen gekomen zodat er meer 
ramen open kunnen om te ventileren. We luchten (waar mogelijk) lokalen en andere ruimtes door 
ramen en deuren (10-15 min.) tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte 
aanwezig zijn, bijv. tijdens pauzemomenten). 
 
Bij de peuterspeelzaal en op het kleuterplein is het zandbakzand vervangen.  
 
Zwangerschapsverloven  
Marije Schipper (groep 8a) en Elise van Gelder (groep 4b) zijn in blijde verwachting. Op 12 maart gaat 
Marije met zwangerschapsverlof. Martijn Louwen gaat haar dan vervangen in groep 8a. Op vrijdag 26 
maart gaat juf Elise met zwangerschapsverlof. Marit Geluk die ook nu al als lio-stagiare voor de klas 
staat vervangt haar. We wensen Marije en Elise een goed verlof en bidden dat alles naar verwachting 
mag gaan.  
 
Afscheid en welkom 
Maandag 1 maart is Mariska van Harten begonnen als coördinator kinderopvang. We heten haar van 
harte welkom. De voorinschrijving voor de BSO is gestart, de formele aanvraag is de deur uit, de 
beleidsplannen zijn geschreven en een eerste oriëntatie qua ruimte heeft plaatsgevonden. Kinderen 
die vallen binnen de basisschoolleeftijd kunnen na de zomervakantie gebruik maken van de BSO. Wilt 
u een voorinschrijving doen voor de BSO dan graag via de volgende link naar het inschrijfformulier: 
https://forms.gle/C1gfk7DSECp4U5tY9  
Verenigingsbreed zijn er al meer dan dertig ouders die een voorlopige inschrijving hebben gedaan.  
 
André de Bruin gaat per 1 april stoppen als vakdocent bewegingsonderwijs. Hij is verleden jaar  
1 maart begonnen en ervaart dat hij beter op zijn plek is in het VO. Naast zijn werk op het VO ervaart 
hij de dinsdag in het basisonderwijs als erg intensief. Ook waren zijn verwachtingen t.o.v. het 
functioneren op pedagogisch vlak anders dan in de praktijk. Het afgelopen jaar stond veel in teken 
van corona, maar hij ziet terug op een leuke en leerzame periode op school. We wensen André van 
harte Gods zegen zowel persoonlijk als in zijn werk op het VO.  
 
Na een sollicitatieprocedure is Aron Vink uit Barneveld benoemd als vakdocent bewegingsonderwijs. 
Aron is net voor de voorjaarsvakantie afgestudeerd aan de Calo te Zwolle. Hij heeft stagegelopen op 
diverse basisscholen en in het VO. We heten hem van harte welkom.  
 
De Bron gaat voor gezond 
We willen u vriendelijk doch dringend vragen de kinderen iets gezonds 
mee te geven naar school i.v.m. lunchpauze en in de kleine pauze. Naast 
brood kunt u denken aan fruit, ontbijtkoek, (meer)granenbiscuit etc.  
Snoep is niet nodig. Het is voor een kind niet leuk als andere kinderen in 
de klas cakejes/ chocoladekoekjes/losse worstjes etc. meekrijgen. U 
moet niet onderschatten wat dat voor impact heeft op andere kinderen. 
Dus De Bron gaat voor gezond! 
 
Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel 
Tot en met vrijdag 29 januari had u gelegenheid de vragenlijst ‘Behoeftepeiling ander 
schooltijdenmodel’ in te vullen. De uitslag is op 10 februari in het dagelijks Bestuur besproken en op 
11 februari gedeeld met de MR. Op maandag 1 maart besproken met de MR-en van de scholen. In de 
komende periode wordt één en ander besproken in de teams en vindt een terugkoppeling van de 
MR-en naar het DB plaats op maandag 29 maart. Daarna hoort u meer over de uitslag en eventuele 
vervolgstappen.  

https://forms.gle/C1gfk7DSECp4U5tY9


 
Online-spreekavonden 
De rapporten zullen op woensdag 17 maart uitgereikt worden. De spreekavonden vinden online 
plaats op donderdag 18 maart en maandag 22 maart. We organiseren dit op dezelfde manier als 
tijdens de spreekavonden in oktober/november. Ouders worden via Parro uitgenodigd en krijgen 
via de mail een link voor een Meet-gesprek. Ouders met meerdere kinderen op school kunnen vanaf 
vrijdag 12 maart 12.00 uur inschrijven. De ouders van kinderen zonder broertjes of zusjes bij ons op 
school mogen vanaf maandag 15 maart 12.00 uur inschrijven.  
 

Paasfeestviering en vrije dagen rond Pasen  
Vanwege de coronamaatregelen kan de gezamenlijke Paasfeestviering niet doorgaan. 
We vieren het Paasfeest met de kinderen op donderdag 1 april in de groep. Tussen de 
middag trakteren we de kinderen op een suikerhaantje. Gewoon omdat het lekker is. 
We gaan die dag op de gewone tijd uit en dat is in deze Coronatijd om 14.30u. 
Aansluitend een vrije dag i.v.m. Goede Vrijdag en vervolgens Tweede Paasdag. De 
kinderen worden op dinsdag 6 april weer op de normale tijd op school verwacht. 

 
MR 
Na het onderwerp 'veiligheid op De Bron' hebben wij het onderwerp 'het benutten van talenten van 
leerlingen' behandeld. Tijdens het gesprek daarover kwam de vraag naar voren of De Bron ook 
leerlingen aanspreekt die sterk zijn met hun handen. Op De Bron is een commissie gestart die 
nadenkt over hoe ze die praktisch sterke leerlingen kunnen bedienen. Fijn om te horen dat daarover 
nagedacht wordt.  
 
Volgend schooljaar is er weer ruimte voor een nieuwe ouder! Meld u aan als u mee wilt praten over 
schoolthema's op De Bron. Stuur een email naar mr-debron@smdb-lunteren.nl. 
 
Alles D.V.  
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost 
Basisschool De Bron Lunteren  
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