
 
  

 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april 
2019.  

 
We hopen u hiermee te informeren over en te 
betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn 
en/of plaatsvinden op onze school.   
 
Hieronder een gedicht op weg naar Pasen 
 
De dood is overwonnen, 
Jezus, Hij is opgestaan, 
satan is verslagen, 
het nieuwe leven breekt aan. 
 
Iedereen mag het horen,  
Jezus is de Overwinnaar, 
door Zijn leven te geven, 
is de weg voor ons klaar. 
 
Voor een ieder die Hem kent 
als Verlosser in het leven, 
heeft Hij door de dood 
Zijn leven gegeven. 
 
 
Janneke Troost 
 
 
Belangrijke data 
 
April 2019 
15-04 t/m 17-04: Centrale eindtoets groep 8. 
18-04: 12.30u. Paaslunch - leerlingen 13.30 
uur vrij. 
18-04: ’s avonds: Paasviering in de             
                Maranathakerk 
    (leerlingen, ouders/verzorgers en 
   leerkrachten), aanvang 19.00 uur. 
19-04:   Goede Vrijdag – start Meivakantie  
 
19 april t/m 03 mei 2019: Meivakantie 
 
21-04:  Tweede Paasdag (vrij). 
27-04:  Koningsdag (vrij).  

 
 

Welkom   
We verwelkomen Jolien, Fieke, Marijn, Rianne en Levi. 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school! 
 
Geboorte: Bij juf Dianne en haar man Erik is vrijdag een dochter 
geboren. Zij noemen haar Mirthe. Wij wensen hen heel veel geluk en 
Gods zegen toe. 
 
Inloopmorgen 
Dit schooljaar houden we de inloopmorgens op verschillende 
ochtenden in de week. De vierde inloopmorgen zal plaatsvinden op 
vrijdag 7 juni 2019 van 08.45 - 09.00 uur! Van harte welkom! 
 
Stichting Denbi  
Kom naar onze gezellige markt op Koningsdag! Voor zowel 
volwassenen als kinderen zijn er volop activiteiten. Snuffel rond op 
de grote (rommel)markt en geniet van vers gebakken vis of een 
heerlijke lunch. Ook dit jaar is er een grote veiling van rundvee en 
allerlei mooie goederen. Of doe mee met onze kleurwedstrijd: 
download deze op onze website of kom kleuren in onze tent. 
Kortom, een gezellige dag voor jong en oud. De opbrengst van de 
markt is bestemd voor Stichting Denbi. Locatie: Kattenbroekerweg 2, 
Lunteren. Tijd: 10.00-16.00. Meer informatie 
op: http://hulpaanethiopie.nl/koningsmarkt/ 

  

De Vreedzame School   

                                                         
Wij starten met de lessen uit: 

Doel 1: De verantwoordelijkheid van kinderen voor het sociale klimaat 

in klas en school in het algemeen vergroten.  
 
Doel 2: Leerlingen leren wat mediatie is: conflicten oplossen met de 

hulp van een derde, neutrale partij. 
 
De lessen zijn gericht op: 

-      Elkaar helpen, helpen bij je werk en helpen bij andere dingen.  
-     Het verschil tussen helpen en bemoeien.  
-     Het stimuleren dat leerlingen elkaar helpen en om hulp vragen 
-     Het leren hoe je anderen kunt helpen bij het oplossen van een   
      conflict. 
 

 
 
 
In dit blok gaat het om participatie van leerlingen. Wat de 

vreedzame school beoogt is een 'democratisch speelveld' voorde 

leerlingen: er zou een gebied moeten zijn waar kinderen echt 

mogen praten, echte invloed mogen uitoefenen. De school en de 

leerkracht wordt uitgedaagd om kinderen echt een stem te geven. 

Uit onderzoek blijkt dat een autoritatieve of  democratische 
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In dit blok gaat het om participatie van leerlingen. Wat 
de vreedzame school beoogt is een 'democratisch 
speelveld' voorde leerlingen: er zou een gebied 
moeten zijn waar kinderen echt mogen praten, echte 
invloed mogen uitoefenen.  

 
De school en de leerkracht wordt uitgedaagd om 
kinderen echt een stem te geven. Uit onderzoek blijkt 
dat een autoritatieve of democratische opvoeding 
kinderen het beste voorbereidt op het leven in een 
democratische gemeenschap.  

 
Die opvoedingsstijl wordt eerder gekenmerkt door 
gezag dan door macht. Opvoeders stellen duidelijke 
grenzen, maar geven daarbij veel uitleg, bevorderen 
de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid, zijn 
zuinig met gebruik van machtsmiddelen, en vertonen 
moreel voorbeeldgedrag.  
 
Peuterspeelzaal Benjamin 
Op de speelzaal werken we van 8 april tot en met 24 
mei over het thema ‘Wij gaan op berenjacht’. 
Tijdens dit thema doen we allerlei motorische 
oefeningetjes. Denk aan scheuren, lijnen en cirkels 
tekenen. Maar ook rennen, springen en over een rand 
lopen. 
 

Aan het einde van dit thema is er een inloop voor de 
ouders van de peuters. Zij mogen wat langer blijven en 
de peuters laten dan zien wat zij dit thema hebben 
geleerd. 
  
We hebben nog wat lege plekjes in de speelzaal. Heeft 
u een peuter of kent u een peuter die nog niet naar de 
speelzaal gaat? Meldt hem of haar dan snel aan! Of 
geef het door dat er nog plekjes zijn.  
 
Hebt u nog vragen of twijfelt u nog? Kom gewoon 
eens even kijken of vraag een gesprek aan. Wij willen 
u graag een rondleiding geven en uw vragen 
beantwoorden. 
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl 
 
Uitslagen oudervragenlijst 
Allereerst willen we alle ouders bedanken die de 
oudervragenlijst ingevuld hebben. Door de input van 
jullie als ouders kunnen wij ons onderwijs verbeteren.  
 
We zijn blij met de uitslag van de oudervragenlijst. Er 
kon gescoord worden met een 1 een 2 een 3 of een 4. 
Een 1 is dan een --, een 2 een -, een 3 een + en een 4 is 
een ++. 
 
Kwaliteitszorg scoort een 3,31.  
Aanbod scoort een 3,33. 
Tijd scoort een 3,25 waarbij een deel van de ouders 
aangeeft dat de leerkrachten te veel huiswerk  
 

 
meegeven en een deel van de ouders aangeeft dat 
leerkrachten te weinig huiswerk meegeven. 
Pedagogisch handelen scoort een 3,43 
Didactisch handelen scoort een 3,43 
Afstemming scoort een 3,36 
Actieve en zelfstandige rol scoort een 3,40 
Schoolklimaat scoort een 3,42 
Zorg en begeleiding scoort een 3,30 
Opbrengsten scoort een 3,29 
Algemeen scoort een 3,23 waarbij wordt aangegeven 
dat u de school heeft gekozen omdat de identiteit u 
aanspraak en niet omdat anderen u de school hebben 
aanbevolen of omdat de resultaten goed zijn. 
 
De slotconclusie van de enquête is dan ook dat De 
Wegwijzer als school een 3,35 scoort en daarmee dus 
ruim voldoende. Uit de enquête komen ook 
bespreekpunten en deze bespreekpunten willen we 
ook met u als ouders bespreken. We willen graag een 
ouderpanel in het leven roepen. In dit ouderpanel 
worden dan zaken van de school op een open manier 
met elkaar besproken, zodat we van elkaar kunnen 
leren. Heeft u interesse in het ouderpanel dan kun u 
dit laten weten via de mail. Graag mailen 
naar basisschooldewegwijzer@smdb-lunteren.nl. 
 
Unit groep 1-2-3 
Afgelopen weken hebben wij in de units gewerkt over 
het thema: kunst. Tijdens de 
opening van het thema kwam een 
echte kunstschilder bij ons op 
bezoek. Hij vertelde hoe hij 
schilderijen maakt en liet ons 
verschillende technieken zien. We 
konden ook een heleboel vragen 
stellen.  
Daarna zijn we zelf als kunstenaars 
aan de slag gegaan! We hebben 
geschilderd net als Mondriaan, 
geboetseerd als een echte 
beeldhouwer en ook nog veel activiteiten gedaan met 
bewegen.  
Dit thema hebben we afgesloten met een workshop 
over zelf muziek maken. 
 
Schoolplein 
U hebt informatie ontvangen m.b.t. het nieuwe 
schoolplein. Inmiddels zijn er voldoende Ede Doet 
bonnen binnen om het Duikelrek aan te schaffen.  
 
Wij sparen nu verder voor een nestschommel. 
 
Belangrijk! Alleen deze week kunnen de bonnen nog 
ingeleverd worden.  
 
We houden u op de hoogte! Voor meer info  
en/vragen kunt u terecht bij meester 
Hendrik. h.vlastuin@smdb-lunteren.nl 

http://www.peuterspeelzaalbenjamin.nl/
mailto:basisschooldewegwijzer@smdb-lunteren.nl
mailto:h.vlastuin@smdb-lunteren.nl


 

 

 
Bibliotheekbezoek 
In de afgelopen week zijn de kinderen van groep 3 en 
groep 6 op bibliotheekbezoek geweest in Lunteren. De 
hele bibliotheek werd verkend, we hebben een 
verhaal gehoord (groep 3), we hebben het 
codekrakersspel gedaan (groep 6) en we mochten ook 
zelf boekjes uitzoeken en lenen. Met volle tassen 
gingen we weer terug naar school. Wist u dat uw kind 
gratis lid kan worden van de bibliotheek? Van harte 
aanbevolen! 
 
Schoolvoetbal 
Dit jaar zal het schoolvoetbal zijn in de week van 13 
t/m 17 mei. 
 
De teams zijn ingedeeld en de trainers zijn gevonden. 
Dank voor alle inzet voor de kinderen. We wensen de 
leerlingen veel plezier met het trainen en met de 
wedstrijden. Zodra het speelschema bekend is, zullen 
we u op de hoogte brengen. 
 
Zending 
We willen ieder hartelijk bedanken voor het 
ingeleverde zendingsgeld van de afgelopen maanden. 
In totaal is er € 807,05 ingezameld voor de hulp in 
Jemen. Wat een prachtige opbrengst!! 
 

 
 
Tot de zomervakantie sparen we voor een project van 
Trans World Radio: 
Oost-Afrika: een hoopvalle boodschap voor mensen 
die leven in angst. 
In Somalie is het levensgevaarlijk om christen te zijn. 
Het is er streng verboden om een andere godsdienst 
van de Islam aan te hangen. 
De inwoners van Somalië zijn bijna onbereikbaar voor 
het Evangelie. En toch geeft de Heere ook in dit land 
kansen te getuigen van Hem. Enkele Somalische 
christenvrouwen maken in het diepste geheim op een 
relatief veilige plek radioprogramma’s. Daarin 
vertellen ze over de liefde van Christus en brengen 
hoop aan vrouwen die het vaak moeililjk hebben.  
Vanuit Kenia bereikt TWR ook andere groepen 
Somaliërs. In het grensgebied van Oost-Kenia leven 
zo’n 2,5 miljoen Somaliërs, bijna allemaal moslims. In 
deze regio zendt TWR het programma ‘De Weg naar 
Rechtvaardigheid’ uit. 
TWR blijft volop bezig om onbereikte en moeilijk 
toegankelijke volken in Oost-Afrika het 
levensreddende Evangelie te laten horen. 
Medewerkers daar doen dat soms met gevaar voor 

eigen leven. Vanuit ons land mogen we door gebed 
en financiën meewerken in dit moeilijke, maar ook 
mooie werk. 

Graag willen we als school helpen om de onbereikte 
volken in Oost-Afrika het Evangelie te brengen?  

Even een aantal voorbeelden van wat er met het geld 
gedaan kan worden. 

€ 7,-   Dit zijn de kosten voor 1 minuut zendtijd (SW) 
van het Somalische ‘Hoop voor Vrouwen’-programma. 

€ 253,-    Dit zijn de kosten voor een complete 
uitzending van 'De Weg naar Rechtvaardigheid' in 
Ethiopië (productie, uitzendtijd en nazorg) 

Gebedsgroep 
Dat is samen danken en bidden voor de kinderen, 
leerkrachten, het bestuur, de ouders en alles wat zo 
met school te maken heeft. U bent van harte welkom. 
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school 
ook gebedsbriefjes invullen en in de grote bus/doos 
stoppen. Je kunt alles vinden op de tafel bij de 
hoofdingang en op de kast bij de kleutergang. De 
volgende bijeenkomst staan gepland op woensdag 6 
maart 2019. Voor meer informatie vraag gerust bij 
Karla Elkhuizen, Anja Soetendaal en Tanja den Hartog. 
Andere data die gepland zijn voor dit jaar zijn: 15 mei, 
12 juni en  3 of 10 juli 2019. 
 
Het luizenteam.  
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar 
werken we als school aan! Iedere woensdag na de 
vakantie controleren wij als moeders van de 
luizencommissie alle kinderen op luis. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw kind geen gel, wax of vlechten in het 
haar heeft? Dat maakt het controleren voor de 
luizenmoeders gemakkelijker. Wanneer we bij uw kind 
hoofdluis vinden of neten (eitjes), wordt u hierover 
gebeld. Is er in de klas van uw kind hoofdluis 
gevonden, dan krijgt u hierover een mail met een brief 
van de GGD. 
 
Gezonde school 
In de kleine pauze eten de kinderen een gezond 
tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag.  
Op die dag mogen de kinderen iets anders als 
tussendoortje meenemen. Geschikt voor de kleine 
pauze vinden wij bijvoorbeeld: Fruit, zoals appel, peer, 
banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, 
snoeptomaatjes en radijsjes. Volkoren of bruine 
boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd, 
roggebrood of krentenbol.  
 
Ouderbijdrage 2018-2019 
Heel veel ouders en/of verzorgers maar nog lang niet 
allemaal hebben de vrijwillige bijdrage voor het 
schooljaar 2018-2019 al overgemaakt. Heel hartelijk 
dank! 
 



 

 

Het bedrag is € 22,00 per leerling. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 
033.75.09.646 (graag onder vermelding van de naam 
en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk 
dank! Wij verzoeken u vriendelijk om ook voor de 
kinderen die halverwege het jaar instromen de 
ouderbijdrage te voldoen. 
 
Contactmoeders  
Groep 1/2 Elmer : Evelien Schuurman  
Groep 1/2 Vissen : Ineke van Eijsden 
Groep 3  : Jolanda van Roekel en Agnita van          
                                  Veldhuizen 
Groep 4  : Saskia van den Berg en Priscilla van   
                                  den Burgh 
Groep 5  : Jeanine Melissen en Germaine van 
                                  Heuven 
Groep 6  : Martina Goor en Theodora                           
                                  Schoonderbeek 
Groep 7  : Lianne van den Brink en Liset 
                                  Hazenberg 
Groep 8  : Bea van de Lagemaat en Berna van  
                                  der Linden 
De hoofdcontactmoeder is Jolanda van Roekel. 
 
Inzameling oud papier.  
De opbrengst komt ten goede aan extra aan te 
schaffen materiaal! Spaart u ook mee?  
 
We hopen dat er (steeds) meer ouders gaan 
meesparen, zodat de inkomsten hoger worden!  
 
Inzamelen inktcartridges 
Achter de deur naar de kelderingang staat een doos 
voor het inleveren van uw lege inktcartridges.   
 
Lege batterijen.  
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.: 
Alleen “huishoudelijke batterijen”! 

     
 
Belangrijke data cursusjaar 2018-2019. 
 
Mei 2019 
04-05: Dodenherdenking. 
05-05: Bevrijdingsdag. 
13-05 t/m 17-05: Deze week Schoolvoetbaltoernooi. 
30-05: Hemelvaartsdag (vrij). 
31-05:  Dag na Hemelvaart (vrij). 
 
Juni 2019 
07-06: Inloopmorgen 8.45 – 9.00 uur. 
09-06: Eerste Pinksterdag. 
10-06:  Tweede Pinksterdag (vrij). 
11-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
25-06: Schoolreis. 
 
Juli 2019 
02-07: Bedankavond, afsluitende activiteit 

05-07: Rapport mee. 
08-07 t/m 10-07: Schoolkamp groep 8,  
  leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij  
11-07: Spreekavond. 
15-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur. 
18-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur. 
19-09:  11.00 uur: Start zomervakantie. 
 
22 juli t/m 30 augustus 2019: Zomervakantie.            
 
 

 
 
 
 
 
 


