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Geachte ouders en/of verzorgers,  
                                                                                                                                                                                                                             
Pokémon 
Pokémonkaarten waren en blijven in. In 2008 werden we er al mee geconfronteerd en dan plotseling 
zijn ze er weer. Vooral kinderen in de midden- en bovenbouw komen met de kaarten op school. Je 
kunt een discussie starten over de wel of niet occulte gedachtegang erachter, maar die beleving zal 
het voor de kinderen in ieder geval niet hebben.   
De naam Pokémon is afkomstig van de woorden Pocket Monsters, een bont gezelschap van 
wonderlijke wezentjes met bepaalde mentale of spirituele eigenschappen die nodig zijn om je 
tegenstander te overwinnen. Op school blijven we er maar liever van weg.  
We zien dat de kaartjes de begeerte van de kinderen prikkelt. Vooral die kaartjes die zeldzaam 
(gemaakt) zijn. In de praktijk blijkt dat kaartjes zomaar verdwenen zijn uit een jaszak of kastje. Er 
komt ook ruzie van, want ruilen doet huilen. In de pauze wordt er gewisseld of worden er kaartjes 
van het klimrek gegooid en wie vangt mag ze hebben. Hele groepjes spelen niet meer, maar zijn druk 
met de kaartjes. Kortom we willen er op school vanaf. Na de herfstvakantie geen Pokémonkaartjes 
meer op school en op het schoolplein.  
 
Vacature 
In Spetternieuws 4 heeft u kunnen lezen dat we te maken hebben met een wachtlijst voor de 
peuterspeelzaal. Er vindt een werving plaats voor pedagogische medewerkers voor de BSO en PSZ.  
Heeft u belangstelling, of kent u iemand die belangstelling heeft dat kunt u diegene misschien wijzen 
op de advertentie die staat op de website van de Vereniging onder vacature.  
www.smdb-lunteren.nl 
 
Juf Nelleke 
Juf Nelleke van Veen (poezengroep) ging op 1 oktober met hevige buikpijn naar huis. De huisarts 
verwees haar door naar het ziekenhuis en na allerlei onderzoeken moest ze geopereerd worden. De 
operatie heeft afgelopen maandag 11 oktober plaatsgevonden. De kleutergroepen en groep 3b zijn 
hierover geïnformeerd. Met juf Nelleke zijn we de Heere dankbaar dat de operatie goed gegaan is en 
dat er geen kwaadaardige cellen gevonden zijn. Juf Nelleke is inmiddels weer thuis en we wensen 
haar een goed herstel. Mocht u een kaartje willen sturen: Juf Nelleke van Veen, Nassaulaan 66, 3871 
CZ Hoevelaken.  
 
Herfstvakantie en studiedag 
De herfstvakantie is van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober. Op maandag 25 oktober is er 
een studiedag voor het team en zijn de kinderen van de basisschool vrij. De kinderen van de 
basisschool beginnen weer op dinsdag 26 oktober. De kinderen van de peuterspeelzaal beginnen wel 
weer op maandag 25 oktober.  
 
 
Hartelijk groeten, 
Henk Drost 
Basisschool De Bron Lunteren 
 
 

http://www.smdb-lunteren.nl/

