
 

  

Belangrijke data 

November 

• Woensdag 2 november: Dankdag. 

• Donderdag 10 november en 
maandag 14 november: 
Voortgangsgesprekken. 

• Donderdag 10 november: 
Ledenvergadering SMDB. 
Alles D.V.  

• Vrijdag 11 november: Lootjes 
trekken Sinterklaas. 

• Vrijdag 2 december:  
Sinterklaas op school. 
 

Vacatures  
Zoals in de vorige Spetternieuws stond, 
zijn er vijf leerkrachten in blijde 
verwachting. In de afgelopen periode is er 
een advertentie uitgezet waarin er 
groepsleerkrachten worden gevraagd. Er 
zijn wat gesprekken gevoerd, maar deze 
hebben nog niet geleid tot invulling van de 
komende verloven. Om je heen zie je de 
roep om personeel. Daarbij zijn er in het 
onderwijs veel mensen die in 
deeltijdarbeid werken en die moeilijk 
switchen vanwege de opvang van eigen 
kinderen.  
Onderstaande advertentie staat op onze 
website.  Helpt u ons door eens rond te 
kijken in uw netwerk? Echt een punt van 
aandacht en gebed! 
 

 
 
 
 
 

Dankdag: Dankend doorgaan!  
Op woensdag 2 november is het Dankdag. Thema: Wie dank 
jij? Centrale tekst is 1 Koningen 17: 1-16. Elia bij de weduwe in 
Zarfath. Wat een les in geloof! Delen van wat je (niet) hebt. De 
weduwe deelt van het laatste wat ze (van God gekregen) 
heeft, in vertrouwen dat Elia’s belofte waar zal worden. 
We mogen weten dat God de macht heeft te zorgen voor alles 
wat we nodig hebben.  
Dankbaar zijn voor Zijn zorg in het afgelopen jaar en Hem 
samen danken.  
Ons leert te delen van wat wij zelf gekregen hebben. 
We mogen Hem danken op school, thuis én in Zijn gemeente 
wereldwijd! Fijn dat school, kerk en gezin ook op deze manier 
kunnen samenwerken.  
 
LUGA Care 
In de komende periode tot aan de kerstvakantie willen we met 
de zending gaan sparen voor de Lunterse stichting LugaCare. 
Job en Jennie Saku- van Trierum zijn werkzaam in Oeganda. 
Jennie is samen met de kinderen Yaël, Yudah en Aliyah een 
poosje in Nederland geweest en de kinderen zijn toen bij ons 
naar school gegaan. Inmiddels zijn ze weer terug naar Oeganda 
waar Job en Jennie aan verschillende projecten werken. Onder 
andere een basisschool waar veel kinderen komen die aan de 
rand van de samenleving leven. In de komende tijd willen we 
hen helpen met een bijdrage voor nieuwe methodes/ 
schoolboeken. Hierdoor kunnen ze de kinderen nog beter 
onderwijs aanbieden. Het lijkt ons mooi om deze kinderen te 
helpen door ons zendingsgeld. Via deze site kunt u meer 
informatie over lugacare vinden:  https://www.lugacare.com/ 
 
Voortgangsgesprekken  
Wij vinden een goed contact met u waardevol. Straks in 
februari komt het eerste rapport voor de groepen 2 t/m 8. 
Daarbij hoort ook een gespreksavond en die avond is verplicht 
voor iedereen.  Natuurlijk is er dan voor de ouders van de 
groepen 1 ook gelegenheid tot gesprek, maar dit is zonder 
rapport. Omdat februari nog ver weg is, organiseren we op 
donderdag 10 en maandag 14 november een avond voor 
ouders/verzorgers die op dit moment vragen hebben over de 
ontwikkeling en welbevinden van hun kind. In eerste instantie 
zetten we donderdag 10 november open. Bij veel animo zetten 
we ook maandag 14 november open.  Op donderdag 3 
november vanaf 12.00u krijgen de ouders/verzorgers met 
meer dan één kind op school gelegenheid om via de Parro-app 
een afspraak in te plannen. 
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Op vrijdag 4 november vanaf 12.00u t/m 
maandagavond 7 november kan iedereen een 
afspraak inplannen. Een aantal ouders/verzorgers 
wordt op initiatief van de leerkracht uitgenodigd. 
U krijgt daarover een berichtje van de leerkracht 
via de Parro-app. De gesprekken zijn 10 minuten 
en de vraag aan u is of u een broertje of zusje 
niet direct wilt inplannen achter of voor een door 
u gemaakte afspraak. Graag 10 minuten ertussen 
laten.   
 
Koersplan/schoolplan/tevredenheidspeiling/ 
vragenlijst 
Het koersplan is het strategisch beleid van de 
Vereniging School met de Bijbel te Lunteren. Het 
komende half jaar wordt dat koersplan 
geschreven. Ook wordt het schoolplan van de 
Bron voor de komende vier jaar weer geschreven. 
Er is een Stuurgroep samengesteld en deze haalt 
input voor het koersplan op bij bestuur, teams en 
ouders. Hiervoor heeft u een 
tevredenheidspeiling/ vragenlijst ontvangen. 
Deze vragenlijst gebruiken we als input voor 
zowel het strategisch koersplan als ook het 
schoolplan 2023-2027. De vragenlijst is anoniem. 
We zouden het heel erg waarderen als iedereen 
hem invult (tevreden en/of ontevreden), zodat 
we met elkaar een eerlijk en betrouwbaar beeld 
krijgen van de vereniging en onze school. Met 
deze uitkomst gaan we als bestuur en ook als 
team van de Bron in gesprek om te bepalen wat 
we als school belangrijk vinden voor de komende 
vier jaar. De vragenlijst staat open tot en met 
vrijdag 4 november '22. 

Week van de Mediawijsheid  
Deze week sluit mooi aan bij de gehouden ouder-
kind avond op 11 oktober voor de leerlingen van 
groep 8 rond het thema: ‘Hoe zorg je goed voor 
de ander en voor jezelf?’   
 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de 
leerlingen van groep 7 en 8 mee aan Media 
Masters. Met deze serious game maken de 
kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en 
gevaren van media. Hoe ervaren de kinderen 
sociale media? Voelen zij zich er verbonden en 
veilig? En hoe denken zij dat we het online samen 
sociaal kunnen houden? De Week van de 
Mediawijsheid heeft als thema ‘Like en Cancel’ en 
is van 7 t/m 11 november 2022.  
 

Lootje trekken Sinterklaas 
Op vrijdag 11 november wordt er in de groepen 5 
t/m 8 lootjes getrokken. De kinderen maken een 
surprise en een gedicht. Het cadeautje in de 
surprise heeft een waarde van € 3,50.  
 
Sponsorloop 
Het blijft nog even een verrassing, maar de shirts 
voor De Bron (groepen 1 t/m 8) zijn besteld!!  
De commissie gaat zich nu buigen over een mooi 
evenement voor de kinderen bij de uitreiking van 
de shirts.  
 
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. In het nieuwe schooljaar zijn er 2 nieuwe 
leden toegetreden. Vanuit de oudergeleding is dit 
Arnold van Delden en vanuit de 
personeelsgeleding is dit Caroline Kampert. 
We behandelen algemene thema’s die zowel 
school/leerkracht/leerling als ouders  
aangaan. Wilt u in contact komen met ons, wij 
zijn te bereiken via het volgende emailadres: 
mr-debron@smdb-lunteren.nl. 
 

 
 
V.l.n.r.: Arnold van Delden, Willemieke Dekker, 
Lisa Zandsteeg, Elise van Gelder, Wilma Konijn, 
Caroline Kampert en René van der Meijden. 
ontbrekend op foto: Oedie van de Heg.  
 


