
 

  

 
Belangrijke data in December 
 

• Donderdag 1 december: 
Roostervrije dag/ studiedag. 
Kinderen vrij  

• Vrijdag 2 december: Sinterklaas. 

• Donderdag 22 december: 
Kerstfeestviering op De Bron van 
19.00- 20.00 uur. Om 20.15 uur 
Samen zingen op het schoolplein.  

• De kinderen uit de groepen 1 en 2 
zijn op vrijdag 23 december vrij en 
hebben kerstvakantie. De groepen 3 
t/m 8 krijgen kerstvakantie op 
vrijdag 23 december om 12.30 uur.  

• De kinderen worden weer op school 
verwacht op maandag 9 januari 
2023 gewoon om 8.30u.  
 
Alles D.V. 

 
LUGA Care 

Zoals u al weet is het zendingsgeld tot de 
kerstvakantie voor de Lunterse stichting 
LugaCare. Job en Jennie Saku- van Trierum 
zijn werkzaam in Oeganda. Zij ondersteunen  
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.  
 
 

 
We wensen iedereen gezegende 
kerstdagen en een goede jaarwisseling.  
 

 
 

 
Hij komt! 
Afgelopen zondag was het de eerste zondag van advent. Advent komt 
van het Latijn: ad-venire, wat betekent: aankomen of dichterbij komen. 
Het kerstfeest komt dichterbij. Jezus komt dichterbij. Jezus komt naar 
je toe. Hij kwam naar deze wereld, zoals dat beloofd was in het Oude 
Testament. Het bleef niet bij die kleine baby, Hij is de lijdende Borg, de 
opgestane Christus. Zo komt Hij naar je toe.  
 
Maar nu is wel de vraag of we Hem dichterbij laten komen. In deze 
wereld met oorlogen, vluchtelingen, aardbevingen, corona, ziekte, 
gebrokenheid en eenzaamheid kan het zo donker zijn. In Johannes 1:5 
staat: “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het 
niet begrepen.” 
 
Kerstfeest is voor veel mensen een commercieel gebeuren geworden. 
Voor anderen is gezelligheid het belangrijkste. Wat is het voor ons? 
Voelen wij dat het hier om iets veel dieper gaat? Kunnen we opnieuw 
blij zijn met de komst van Jezus? Laten we Hem dichterbij komen? 
Advent is eigenlijk een oefenperiode, een tijd om onze ogen naar het 
Licht te zetten, een tijd om in het Licht te gaan staan.  Een tijd ook om 
onze kinderen in het Licht te zetten. Kortom van Hem te horen! 
 
Op donderdagavond 22 december gaat de school om 18.45 uur open  
en kunnen de kinderen naar de klas worden gebracht, zodat u even een 
kijkje kunt nemen en sfeer proeven. De kerstviering begint in alle 
groepen om 19.00 uur. Na afloop zingen we om 20.15 uur met alle 
groepen buiten op het schoolplein nog enkele kerstliederen. Dat was in 
2019 voor het laatst en we zien daar echt weer naar uit. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te zingen!!    
 

 
 
Sinterklaas 
Op vrijdag 2 december vieren we het Sinterklaasfeest. De Sint arriveert 
rond 8:40/8:45 uur op school. Het is de bedoeling dat de kinderen bij 
de bel gewoon naar binnen gaan om hun tas even op te hangen. 
Daarna gaan ze gelijk weer naar buiten om Sint te ontvangen. 
Fijn als u erbij kunt zijn op het schoolplein om mee te zingen en zo Sint 
een warm welkom te heten.  
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Invulling zwangerschapsverloven  
Zoals u weet, zijn er vijf leerkrachten in blijde 
verwachting. Juf Gisette Wiesenekker(7b) verwacht 
in januari een baby, Juf Corine van de Lagemaat 
(6b), juf Annelies de Leur(1a) en juf Sanne 
Verloop(1b) in februari en juf Nelie van Dam (8a) in 
april. We schrijven in blijde verwachting en dat is 
ook zo, al zijn de laatste loodjes voor iedereen niet 
even gemakkelijk. We hopen en bidden dat er t.z.t. 
vijf gezonde baby ’s geboren mogen worden.  
 
Juf Gisette werkt t/m vrijdag 16 december en gaat 
daarna met verlof. Tot de kerstvakantie werkt juf 
Annet Pater op maandag, dinsdag en donderdag en 
juf Kathelijne op woensdag en vrijdag.  
Na de kerstvakantie op maandag en dinsdag juf 
Annet, op woensdag en donderdag juf Kathelijne 
en op vrijdag meester Koen.  

Eind januari op 
maandag en dinsdag juf 
Annet en op woensdag 
t/m vrijdag juf Neline 
Bos. Juf Neline Bos 
loopt lio-stage en 
hoopt dit schooljaar af 
te studeren aan de 
Driestar Hogeschool in 

Gouda. Juf Neline is sinds begin oktober al elke 
donderdag in groep 7b en de kinderen kennen haar 
dus al een tijdje. Juf Annet gaat juf Neline 
begeleiden en zal dus ook regelmatig op andere 
dagen dan haar werkdagen in de groep zijn.  
 
Juf Annelies werkt tot de kerstvakantie en gaat 
daarna met verlof. Juf Lian Koelewijn werkt op 
maandag t/m woensdag en juf Caroline van As gaat 
dan op donderdag en vrijdagmorgen juf Annelies 
vervangen.  
 
Over de vervangingen van Juf Corine en juf Sanne 
hoop ik u in de eerste week van januari meer te 
vertellen. Zij starten na de kerstvakantie en gaan 
later in januari met verlof.   
 
Vervangingen wat betreft verloven en ziekte  
Zoals u weet, is er in Nederland een groot 
lerarentekort. Daarom waren we blij dat we toch 
nog wat gesprekken gevoerd hebben met 
sollicitanten, al heeft dat niet geleid tot 
benoemingen. Mensen switchen tegenwoordig 
niet zomaar van school en vaak zijn sollicitanten 
dan mensen die al langere tijd het onderwijs uit 

zijn geweest en die intensief begeleid zouden 
moeten worden. Daarbij zijn er in het onderwijs 
veel mensen die in deeltijdarbeid werken en die 
moeilijk switchen vanwege de opvang van eigen 
kinderen.  
 
Dit betekent dat we de verloven intern moeten 
oplossen. Dat lijkt ook te lukken al zal dat wel 
betekenen dat “eigen” mensen niet meer kunnen 
invallen bij ziekte.  We willen u vragen daar in de 
komende tijd rekening mee te houden. Doet zoiets 
zich voor dan ontvangt u uiterlijk 07.30 uur een 
bericht via Parro dat uw kind die dag geen les 
krijgt. Wellicht is er ook met ouders onderling wat 
af te spreken… Lukt het u niet een opvang-
mogelijkheid te regelen dan wordt uw kind 
opgevangen in een andere groep.  
 
Instroom 
Nieuwe kleuters voor groep 1 die instromen na 31 
december 2022 stromen in groep 2 in. Eind dec. 
heeft groep 1a -muis- 26 leerlingen en 1b- beer- 27 
leerlingen. Deze leerlingen (t/m dec) gaan met een 
normale ontwikkeling aan het eind van het 
cursusjaar naar groep 2. Daarom hebben we 
er niet voor gekozen om de oudste kinderen uit 
deze groep door te laten stromen naar groep 2 en 
dan later vervolgens weer terug te plaatsen.  
 
Kinderen die na december instromen doen 
"anderhalf" jaar groep 1. Van januari t/m mei 
stromen er 12 leerlingen geleidelijk in.  
 
Er komt dus geen instroomgroep (Vlindergroep). 
Zoals in deze Spetternieuws omschreven komt dit 
door de geleidelijke instroom, personeelstekort 
(invulling zwangerschapsverloven) en 
ruimtegebrek.   
Er wordt gezocht naar mogelijkheden dat op 
woensdagmorgen de instroomkinderen van groep 
1 uit groep 2 worden gehaald. Lukt dat niet dan 
kan het zijn dat we deze kinderen op 
woensdagmorgen vrijgeven en dat ze dus op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen 
naar school gaan.   
 
In verband met de formatie voor het schooljaar 
2023-2024 willen we u vragen om kinderen die 
voor 1 augustus 2023 vier jaar worden z.s.m. aan te 
melden.  
 
Namens het team, Henk Drost.  


