
 

 

 
 

21 juni 2022/   jaargang 13   /   nummer 15 

Dinsdag 21 juni 2022  
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
In de groepen mochten we Hemelvaart en Pinksteren vieren. Met Pinsteren denken we aan de 
uitstorting van de Heilige Geest. God wil door Zijn Heilige Geest in ons wonen. Wat een wonder.  
Ons vol maken. In Colossenzen 2: 10 staat: “En gij zijt in Hem volmaakt.” Volmaakt betekent ‘volledig’ 
of ‘compleet’, zonder gebrek of gemis. Wij mensen zijn niet volmaakt. Het mooie is echter dat wie in 
Christus gelooft voor God volmaakt is.  Wat een bemoediging! 
Volmaakt betekent ook ‘volwassen’ of ‘volgroeid’. We zijn onderweg. Nog steeds gaan er dingen mis. 
Doen we zonde. Daarom bidden we ook na Pinksteren: 
 
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER! 
Ai, werp den troon des satans neer; 
Regeer ons door Uw Geest en Woord; 
Uw lof word' eens alom gehoord, 
En d' aarde met Uw vrees vervuld, 
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.  
 
Met dankbaarheid zien we terug op de peuteruitjes en schoolreisjes. Wat we hebben gehoord en 
gezien is dat de kinderen, leerkrachten en leidsters genoten hebben. Het was een feest. Dat gold ook 
voor het schooldamtoernooi en het voetbaltoernooi in de afgelopen periode. Ook hier enthousiaste 
kinderen en heel veel leuke ontmoetingen.  
 
We zijn de laatste drie weken van dit schooljaar in gegaan. Donderdag staat het Zomerfeest gepland. 
Komt u ook even langs tussen 17.00u- 19.00u?  Er is een talentenplein, kleedjesmarkt en een 
foodplein met hamburgers, patat, pizza en ijs. Kortom: weet u welkom! 
 
Gespreksavond 
Op vrijdag 24 juni gaat het rapport mee naar huis. De spreekavond wordt gehouden op maandag 27 
juni. U krijgt de gelegenheid voor een gesprek van 10 minuten met de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Dit zal in de groepen 1 t/m 7 zijn n.a.v. het rapport. De kinderen die vanaf januari 2022 
zijn ingestroomd krijgen geen rapport. Voor alle ouders en/of verzorgers van de kinderen in groep 1 
geldt dat er wel de gelegenheid is voor een gesprek. 
 
Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kunnen de ouders/verzorgers met 
meerdere kinderen op dinsdag 21 juni vanaf 12.00u. een gesprek inplannen via Parro. 
Ouders/verzorgers waarvan er 1 kind op school zit, kunnen vanaf woensdag 22 juni hun gesprek 
inplannen. 
 
Een aantal ouders wordt op initiatief van de leerkracht uitgenodigd. De leerkracht stuurt hen via 
Parro een apart bericht met de vraag of ze zich willen inschrijven voor een gesprek.  
De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben geen rapportenavond. Zij hebben inmiddels de 
verwijzingsgesprekken naar het voortgezet onderwijs gehad en hebben binnenkort de 
afscheidsavond. Zie verderop in deze Spetternieuws waar de kinderen volgend schooljaar naar school 
gaan. Alles D.V. natuurlijk.  
 
 
 
 



 
 
 
Afscheid en welkom 
Zoals al eerder vermeld stopt juf Margreet Duijzer als leerkracht van de Plusklas. Dit betekent dat ze 
met de zomervakantie stopt met lesgeven binnen de Vereniging. Na vier jaar basisschool Nederwoud 
en twee jaar de Plusklas wil Margreet meer tijd voor haar gezin. We vinden het jammer, maar 
respecteren haar beslissing.  
 
Juf Eline Groeneveld gaat stoppen met de extra groep PSZ op maandag- en donderdagochtend. Eline 
blijft wel op de PSZ op de maandagmiddag en woensdagochtend. Per 1 augustus is benoemd juf 
Maxime Roskam uit Lunteren. Maxime is eerder werkzaam geweest in de kinderopvang in 
Voorthuizen en Stroe. Momenteel werkt Maxime bij Partou kinderopvang als pedagogisch 
medewerker op de peutergroep. We heten Maxime hartelijk welkom!  
 
Juf Marylou van den Hardenberg werkt op dinsdagmiddag op BSO de Bron, daarnaast doet zij inval 
werkzaamheden op alle PSZ en BSO groepen. Zij gaat met ingang van volgend schooljaar op 
dinsdagmiddag werken op BSO Nederwoud. Daarnaast blijft zij invalwerkzaamheden doen en werkt 
ze tijdens de vakanties op BSO de Bron. We danken haar voor haar inzet op De Bron en wensen haar 
ook in het mooie Nederwoud veel werkplezier. 
 
Juf Charlotte Bout is op De Bron werkzaam als intern begeleider (IB) en als beleidsmedewerker voor 
de kinderopvang. Charlotte is binnen de Vereniging benoemd voor de functie Staffunctionaris 
Onderwijs & Kwaliteitszorg. In het nieuwe schooljaar zal ze twee dagen werkzaam zijn als 
staffunctionaris. De overige twee dagen zal ze onze nieuwe IB-er inwerken en ook advies geven over 
beleidszaken rond de kinderopvang. We nemen dus geen afscheid van Charlotte, maar ze krijgt wel 
een andere rol (functie).  
 
Juf Colinda Evers is benoemd als IB-er en plusklasleerkracht. Colinda is eerder werkzaam geweest als 
leerkracht op De Wegwijzer. Momenteel volgt ze de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen en zij hoopt augustus 2022 haar master af te ronden. Ze heeft 
tijdens deze opleiding werkervaring opgedaan als orthopedagoog in opleiding op het voortgezet 
speciaal onderwijs en als (inval)leerkracht in het basisonderwijs. 
Daarnaast heeft ze veel affiniteit met de doelgroep hoogbegaafde leerlingen. Dit motiveerde haar 
om voor de masterspecialisatie Gifted Education te kiezen.  
We heten Colinda van harte welkom en denken zeker dat ze met haar theoretische kennis en de 
praktijkervaring als intern begeleider en plusklasleerkracht bij kan dragen aan de ontwikkeling van 
onze leerlingen.  
 
Voor volgend schooljaar betekent het dat Colinda de IB-er is 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 zal dat zijn voor de b-groepen beer (1b), poes (2b), 3b t/m 8b.  
Juf Willemieke Dekker heeft na een jaar basisopleiding IB nu ook de IB Top-opleiding afgerond.  
Zij zal op dinsdagmiddag ervaring op gaan doen bij Roelie.  
 
Juf Annelien Slemmer is benoemd als onderwijsassistente. Ze studeert af bij het Hoornbeeck college 
in Amersfoort en loopt momenteel stage bij ons op school. Met Annelien erbij hebben we nu 5 
enthousiaste onderwijsassistenten die individuele leerlingen of kleine groepen hulp bieden bij lezen, 
rekenen of expressieactiviteiten. Welkom.  
 
Zomervakantie 
Op vrijdag 8 juli gaan de basisschool én de peuterspeelzaal om 11.00u. uit. We beginnen weer op 
maandag 22 augustus.  
 
Fijne vakantie! 
Namens het team De Bron 



Henk Drost 
 
 
 

 

 

Groep  Formatie en groepsindeling 2022-2023 
 

Leerkracht  
 

Muis 1a De ouders van deze leerlingen krijgen woensdag een 
bijlage. In deze groep stromen ook nieuwe leerlingen in. 

Maandag t/m woensdag juf Lian 
Koelewijn. Donderdag en vrijdagmorgen 
juf Annelies de Leur. 

Beer 1b De ouders van deze leerlingen krijgen woensdag een 
bijlage. In deze groep stromen ook nieuwe leerlingen in.  

Maandag t/m vrijdagmorgen juf Sanne 
Verloop. Aantal vrijdagmorgens juf 
Caroline van As. 

Vis 2a De vissengroep is de huidige muizengroep van juf Lian 
Koelewijn en juf Annelies de Leur. 

Maandag t/m vrijdagmorgen juf Rina 
Helder. 

Poes 2b De poezengroep is de huidige berengroep van juf Sanne 
Verloop. 

Maandag en dinsdag juf Nelleke van 
Veen. Woensdag t/m vrijdagmorgen juf 
Phia Brunekreeft. Aantal vrijdagmorgens 
juf Caroline van As. 

Groep 3a  Groep 3a zijn de huidige leerlingen van de vissengroep 
van juf Rina Helder. 

Maandag en dinsdag juf Paula van de Pol. 
Woensdag t/m vrijdagmorgen juf 
Willemieke Dekker.  

Groep 3b 
 

Groep 3b zijn de huidige leerlingen van de poezengroep 
van juf Nelleke van Veen en juf Phia Brunekreeft.  

Maandag t/m dinsdag juf Jiske van der 
Hoek. Woensdag t/m vrijdag juf Caroline 
Kampert. Aantal woensdagmorgens juf 
Gera Burgering.   

Groep 4a  Groep 4a is de huidige groep 3a van juf Paula van de Pol 
en juf Willemieke Dekker.  

Maandag t/m woensdag juf Erna Wessels. 
Donderdag en vrijdagmorgen juf Wendy 
Soetendaal. 

Groep 4b Groep 4b is de huidige groep 3b van juf Jiske van der 
Hoek en juf Caroline Kampert. 

Maandag t/m woensdagmorgen juf Marja 
Liefting en donderdag en vrijdagmorgen 
juf Elise van Gelder. 

Groep 5a  Groep 5a is de huidige groep 4a van juf Erna Wessels en 
juf Wendy Soetendaal. 

Maandag t/m vrijdag juf Marit Geluk.  

Groep 5b  Groep 5b is de huidige groep 4b van juf Marja Liefting en 
juf Elise van Gelder. 

Maandag t/m woensdag en vrijdag 
meester Wilco Thomassen en donderdag 
juf Eleanne Biesheuvel.  

Groep 6a Groep 6a is de huidige groep 5a van juf Marit Geluk. Maandag t/m vrijdag juf Lisa Zandsteeg. 

Groep 6b 
 

Groep 6b is de huidige groep 5b van meester Wilco 
Thomassen en juf Kathelijne Russcher. 

Maandag t/m dinsdag juf Corine van de 
Lagemaat. Woensdag t/m vrijdag juf 
Pauline Visser.  

Groep 7a  Groep 7a is de huidige groep 6a van juf Lisa Zandsteeg. Maandag t/m vrijdag juf Emily van den 
Top.  

Groep 7b Groep 7b is de huidige groep 6b van juf Pauline Visser en 
juf Corine van de Lagemaat. 

Maandag en dinsdag juf Annet Pater en 
woensdag t/m vrijdag juf Gisette 
Wiesenekker.   

Groep 8a Groep 8a is de huidige groep 7a van juf Emily van den 
Top.  

Maandag t/m woensdag juf Nelie van 
Dam. Donderdag en vrijdag juf Marije 
Schipper.  

Groep 8b Groep 8b is de huidige groep 7b van juf Annet Pater en   
juf Gisette Wiesenekker. 

Maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag meester Martijn Louwen. 
Maandag en dinsdag meester Koen 
Nijenhuis.   



 
De groepsindeling voor de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang is voor komend cursusjaar 
als volgt: 
 

Peuterspeelzaal De Bron PSZ-ochtend 8.30u- 12.30u. PSZ-middag 13.00u-17.00u. 

Maandag Juf Janita de Lange 
Juf Magda Hardeman 

Juf Eline Groeneveld 
Juf Jennie Kempeneers 

 Juf Maxime Roskam  

Dinsdag Juf Helma Bos 
Juf Esther van de Brink 

Juf Helma Bos 
Juf Esther van de Brink 

Woensdag Juf Eline Groeneveld 
Juf Jennie Kempeneers 

- 

Donderdag Juf Janita de Lange 
Juf Magda Hardeman 

- 

 Juf Maxime Roskam  

Vrijdag Juf Helma Bos 
Juf Esther van de Brink 

- 

 

BSO De Bron VSO 7.15u – 8.15u.  NSO 14.30 – 18.00 uur 

Maandag Juf Judith van der Mel Juf Magda Hardeman 
Juf Maxime Roskam 

Dinsdag Juf Dieke Verkuijl Juf Judith van der Mel 
Juf Maxime Roskam 

Woensdag Juf Dieke Verkuijl - 

Donderdag Juf Judith van der Mel Juf Magda Hardeman 
Juf Maxime Roskam 

Vrijdag - - 

 

 

Vakanties Data 

1e schooldag  ma 22-08-2022 

Herfstvakantie ma 24-10 t/m vrij 28-10-2022 

Kerstvakantie ma 26-12 t/m vrij 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie ma 27-02 t/m vrij 03-03 

Goede vrijdag en Pasen vrij 07-04 t/m ma 10-04 

Koningsdag do 27-04 

Meivakantie ma 24-04 t/m vrij 05-05 

Hemelvaartsdag en vrijdag do 18-05 en vrij 19-05 

2e Pinksterdag ma 29-05 

Laatste schooldag vrijdagmiddag 07-07 

Zomervakantie  ma 10-07 t/m vrij 18-08-2023 

  

Vrijdag voor kerst vrij 23-12-2022 gr. 1 en 2 vrij  

 vrijdagmiddag 23-12-2022 gr. 3 t/m 8 12.30 vrij 

  

Roostervrije/studiedagen  ma 31-10-22 (alle groepen) 

 do 01-12-22 (alle groepen) 

 do 02-02-23 (alle groepen) 

 ma 13-02-23 (groepen 8) 

 di 20-06-23 (alle groepen) 

 



 
 

 

 

 

Hieronder ziet u naar welke Voortgezet Onderwijs school de kinderen van de groepen 8 gaan.  

 

 

 

 

 
Rhodé Bakker  
Gert van Heerd 
Maxim van Roekel  
Xander Bobeldijk 
Maarten van Veldhuizen  

    
 
 
 
 
 
 

Sanne Cruiming  
Esmee van Beek 
Rozemarijn Dunsbergen 
Talitha Groeneveld  
Janno Schuurman 
Gerrie van de Heg  
Laura Sinia 
Davida Kuis  
Evi Stroomberg 
Gabrysia Szpiega  
Nikola Szpiega 
Casey Verkerk  
Emma van Voorthuizen  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nienke Bol  
Boaz van Ee 
Indy Doest  
Evert Evers 
Dianthe Emmelkamp  
Coen Methorst 
Jamie Heinen  
Floris van Os 
Jacco van den Heuvel  
Iwan Snellen 
Levi Schreuder  
Evan Varekamp 
Esmee Snellen  
Jantine Willemsen 
Temidire Akintunde  
Jens Voskuil 
Jaylin Askamp  
Vera Willemsen 
 
  

 
 
Luigina Snel 

 
 

Sanne Maassen 
 
 
Ter aanvulling: 
Woensdag 29 juni t/m 1 juli schoolkamp groepen 8 
Dinsdag 5 juli afscheidsavond groepen 8 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi5hKmXr9HUAhVEKlAKHRggATUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/user/ichthuscollegevdaal&psig=AFQjCNE7LnjlCsRdwJ5D3tRf1XuhWPm5DA&ust=1498218016513660
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim68zIsNHUAhUDalAKHeTLD2AQjRwIBw&url=https://www.technasium.nl/netwerken/technasium/rivierenland/johannes-fontanus-college-barneveld&psig=AFQjCNH43QrHEJT36cN8KNAiQoIcA7o6SA&ust=1498218388215018
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW1JTXsdHUAhUKIVAKHS2DAxEQjRwIBw&url=http://www.passendonderwijsbarneveldveenendaal.nl/besturen-scholen/scholen/de-meerwaarde&psig=AFQjCNHHffVsQdCdGlU5SV86S73B7RHeww&ust=1498218687460142


 
 
 
 
 
 

 
Wat doet de MR en wie zijn wij? 
De MR heeft als visie om actief en in openheid mee te denken over onderwijskundige zaken die de 
leerlingen van de school aangaan met als doel de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de 
christelijke identiteit te waarborgen. 
De MR bestaat uit 8 leden van wie 4 leden door en uit het personeel worden gekozen en 4 leden 
door en uit de ouders worden gekozen. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 4 jaar.  
Het afgelopen schooljaar hebben we ons intensief bezig gehouden met het nieuwe schooltijden 
besluit. Verder behandelen we algemene thema’s die zowel school/leerkracht/leerling als ouders 
aangaan. Daarnaast benoemen we aan het begin van het nieuwe schooljaar een tweetal actuele 
onderwerpen om verder uit te werken en met u te delen.  
Wilt u in contact komen met ons, wij zijn te bereiken via het volgende emailadres:  
mr-debron@smdb-lunteren.nl. 
 

 
V.l.n.r.: Elise van Gelder, John van Os, Wilma Konijn en Willemieke Dekker. 
 

 
V.l.n.r.: René van der Meijden, Lisa Zandsteeg, Oedie van de Heg en Marije Schipper. 
 
 
 
 


