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Geachte ouder(s) en/ of verzorger(s), 
 
Zomaar wat Bijbelteksten over de mus 
Mattheus 10: 29 “Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal 
op de aarde vallen zonder uw Vader. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.” 

 
Lukas 12: 6 “Worden niet vijf musjes verkocht voor twee 
penningskens? En niet een van die is voor God vergeten.” 
 
Psalm 84: 4 “Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor 
zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, 
mijn Koning, en mijn God!” 
 

De waarde die God aan iets of iemand hecht die is bepalend.  
 
Lief en leed 
Juf Pauline is maandag 19 april bij de huisarts geweest en heeft te kampen met klachten rond 
oververmoeidheid en/of gebrek aan energie en belastbaarheid. De twee weken tot de meivakantie 
heeft ze niet gewerkt en rust genomen. Na de meivakantie is ze weer voorzichtig aan het re-
integreren in groep 3b. Volgende week gaat ze ook weer in haar eigen groep 6b wat dagdelen een 
kijkje nemen. We zijn juf Annet Pater, juf Marja Liefting en meester Martijn Louwen dankbaar dat de 
lessen in groep 6b op deze wijze door kunnen gaan. De leerkrachten van de groepen 3b en 6b 
houden u via Parro op de hoogte wie er voor de klas staat. 
 
Juf Marja de Zwart is tot de zomervakantie vrijgesteld van werkzaamheden i.v.m. ziekte van haar 
zoontje Joaz. Door de intensieve zorg en behandeling is zij als moeder hard nodig en is het moeilijk 
om in deze situatie zorg te combineren met werk. 
 
Bij juf Marije en Pim Schipper is op donderdag 22 april Maria Hendrike geboren. Ze noemen haar 
Fieke. Fieke is het zusje van Sem. Met moeder en dochter is alles goed. Mocht u een kaartje willen 
sturen dan kan dat naar fam. Schipper, Apollo 4, 3962 KG Wijk bij Duurstede. 
 
Bij juf Elise en Rudie van Gelder is op zaterdag 8 mei Boaz Ruben geboren. Boaz is het broertje van 
Lotte en Nadine. Ook hier maken moeder en zoon het goed. Een kaartje mag naar fam. Van Gelder, 
Witte Zee 3, 3825 WR Amersfoort. 

 
Zondagmiddag Eerste Pinksterdag, tijdens het uitlaten van zijn hond, is meester Drost van een 
stuwtje gevallen. Zo'n 1 à 1,5 m naar beneden. Het gevolg is een hele vervelende hielbreuk. In eerste 
instantie zou hij volgende week in Meander Ziekenhuis Amersfoort geopereerd worden, maar 
vanwege de complexe breuk die weinig voorkomt gaat dat nu gebeuren in Amsterdam UMC locatie 
AMC. Dat gaan dus volgende week drie dagen Amsterdam worden. Ondertussen moet hij thuis rust 
houden en zit hij met z’n been in het gips omhoog. Na de operatie mag hij 6 weken zijn been niet 
belasten en verder zijn de consequenties nog niet te overzien. Een kaartje mag naar meester  
H. Drost, Tellerswerft 4, 3863 XG Nijkerk. 
 
In meerdere gezinnen van school is zorg en ziekte. Ouders en kinderen zitten thuis of zelfs in het 
ziekenhuis. Bij sommige ouders is er, zoals u weet, sprake van zeer ernstige ziekte. We bidden om 
genezing en herstel. Zonder namen te noemen wensen we iedereen toe dat u Gods nabijheid mag 

ervaren. “Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.” 
  



 
 
De eerste tijd is meester Drost dus niet op school, maar bepaalde noodzakelijke dingen doet hij, 
indien mogelijk, thuis. Voor lopende zaken betekent het dat u terecht kunt met uw vragen bij het MT 
of bij Heidi, secretaresse (h.kattenbroek@smdb-lunteren.nl).  
 
Bovenbouwcoördinator:           Onderbouwcoördinator: 
Juf Nelie van Dam    juf Jiske van der Hoek 

n.vandam@smdb-lunteren.nl      jh.vanderhoek@smdb-lunteren.nl 
      

Intern begeleiders,      
Juf Charlotte Bout       juf Roelie van Roekel 
c.bout@smdb-lunteren.nl         r.vanroekel@smdb-lunteren.nl 

 

Juf Charlotte Bout voor de a-groepen muis (1a), vis (2a), 3a t/m 8a en de overdracht van de 

Peuterspeelzaalkinderen naar de basisschool. 

Juf Roelie van Roekel voor de b-groepen beer (1b), poes (2b), 3b t/m 8b. 
 
Versoepelingen 

Vanaf volgende week gaan we weer werken met de automatische bel. Dat 
betekent dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 bij de eerste bel weer 
buiten in de rij gaan staan en door de leerkrachten worden opgehaald. De 
eerste bel zal gaan om 8.25 uur. De groepen 1 en 2 gaan om 8.20 uur naar 
binnen. De groepen 1 komen binnen via de kleuteringang en de groepen 2 bij 
hun eigen buitendeur.  
 

Plusklas 
De kinderen van de plusklas zullen binnenkort ook weer fysiek bij elkaar komen. U hoort van juf 
Margreet Duijzer vanaf wanneer zij weer welkom zijn. Het is fijn om de groep samen te hebben zodat 
ze ook meer van en met elkaar kunnen leren. Daarnaast is het een goed moment om met elkaar te 
evalueren en te leren van de afgelopen periode. Waar ben je tegenaan gelopen, wat is er wel gelukt 
etc. Dan kunnen we ook alvast kijken wat de leerdoelen voor het volgende schooljaar zullen zijn en 
met welke hulpvragen we aan de slag moeten. Maar het belangrijkste zal zijn: samen weer plusklas 
zijn, elkaar ontmoeten, met elkaar delen en met elkaar aan het werk en elkaar uitdagen. 
 
Cito eindtoets 
De kinderen van de groepen 8 maakten de Centrale Eindtoets. Naast Nederlandse taal en rekenen 
werd ook het onderdeel wereldoriëntatie gedaan. We hebben een schoolscore van 534, (landelijk 
gemiddelde 534,5). De kinderen scoorden over het algemeen naar verwachting en hebben het goed 
gedaan. Er deden van onze school maar liefst 55 kinderen mee en daarmee sluiten we heel mooi aan 
bij het landelijk gemiddelde.  
 
Praktisch leren 
Op De Bron willen we bereiken dat iedere leerling met zelfvertrouwen en gemotiveerd de school 
verlaat om door te stromen naar een passend vervolgonderwijs. Ieder uniek, samen sterk is voor de 
school geen holle slogan, maar we willen dit in praktijk brengen! Daarom zal er met ingang van het 
schooljaar 2021-2022 op De Bron een pilot worden gedaan met een subgroep praktisch leren. 
We kennen op onze school al langer de Plusklas voor leerlingen die andere leerstof nodig hebben dan 
in de reguliere groep wordt aangeboden. In het komende schooljaar hopen we ook tegemoet te 
komen aan de behoeften van leerlingen die vooral op een praktische manier leren. 
Als leren moeilijker gaat, is het soms lastig om gemotiveerd te blijven en te blijven vertrouwen in je 
eigen kunnen. Er is de afgelopen maanden door een groep leerkrachten nagedacht hoe we juist deze 
groep leerlingen nog beter kunnen begeleiden. Er is nagedacht over het aanbod in de klas, over het 
huiswerk en hoe we de begeleiding zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen, juist voor de groep 
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 
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We willen gaan starten met een groepje leerlingen uit groep 7 en 8 die een eigen leerweg hebben op 
1 of meerdere gebieden, voor wie het fijn is om te ontdekken dat leren niet alleen met je hoofd, 
maar ook met je handen kan en/of voor leerlingen die door leermoeilijkheden minder gemotiveerd 
en betrokken zijn. Leerkrachten uit groep 6 en 7 hebben in overleg met hun intern begeleider 
leerlingen geselecteerd voor deze subgroep. Elke week komt deze subgroep een dagdeel bij elkaar 
om te werken aan persoonlijke doelen. De invulling van deze subgroep zal bestaan uit praktisch bezig 
zijn en samen ontdekken waar hun kwaliteiten liggen (bijv. groen, sport, techniek, verzorging). In de 
klas zal er gekeken worden naar huiswerkdifferentiatie. Ouders van leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen, zullen binnenkort worden benaderd voor een oriënterend gesprek. 
 
Zoals u begrijpt staat een en ander in de kinderschoenen en gaan we met elkaar op ontdekkingstocht 
wat werkt in de praktijk. Vanuit onze ervaringen kunnen we weer leren en kijken of we dit in de 
toekomst ook verenigingsbreed moeten oppakken. We gaan er vanuit dat ons onderwijs en 
begeleiding door het starten van deze groep nog meer praktische invulling geeft aan onze slogan!  
 
Alles D.V.  
 
Hartelijke groeten, 
Team De Bron Lunteren  


