


Sinterklaasfeest
Wat was het een geslaagd
Sinterklaasfeest op vrijdag 3
december! Sint en zijn
Pieten waren verdwaald,
maar gelukkig is het
uiteindelijk goed gekomen,
en kwam hij toch bij ons op
school. We hebben de Sint
met elkaar ontvangen met
muziek en iedereen deed
vrolijk mee. Daarna is
Sinterklaas in de klassen
geweest, en was er voor

iedereen een cadeautje. In de midden- en bovenbouw
werden prachtige surprises gegeven en gedichten
voorgedragen. We kijken terug op een fijne dag met
elkaar.

Even voorstellen
Veel van jullie zullen mij al
wel rond hebben zien lopen.
Het afgelopen half jaar heb ik
namelijk op vrijdag gym
gegeven aan groep 5, 6, 7 en
8. Ik ben Sarah Kooij en loop
vanaf 31 januari mijn
LIO-stage op de Wegwijzer. Ik
ben 21 jaar en woon in
Barneveld, nog gezellig bij mijn ouders en zusje. Ik heb
2 oudere zussen die al getrouwd zijn en ik ben tante
van een lief klein meisje. Ik zit in het 4e jaar van de
pabo op Driestar hogeschool in Gouda. Naast school
geniet ik van sporten, reizen, lezen, familie en
vrienden. Daarnaast geef ik één keer per week
turntraining aan meiden van 12-20 jaar. Ik kijk er erg

naar uit om iedereen beter te leren kennen!

Mijn naam is Marianne van
der Zouwen, 19 jaar oud en
ik kom uit Ederveen. Ik
studeer aan de Driestar
Hogeschool in Gouda, waar
ik de PABO volg. Ik zit nu in
het eerste jaar van de
opleiding en hoop het
komende jaar op de
Wegwijzer stage te lopen!

Een aantal weken geleden heb ik al stage gelopen in
groep 3. Verder hoop ik dit jaar nog stage te lopen in
de Elmergroep, groep 6 & groep 8. Ik hoop hier een
leuke, gezellige en leerzame tijd te beleven!

Peuterspeelzaal
Op dit moment hebben we geen wachtlijst meer voor
de peuterspeelzaal. Er heeft een werving 
plaatsgevonden voor de peuterspeelzaal en de BSO 
en we hebben een aantal nieuwe collega’s mogen
benoemen. Tevens gaan we met een extra groep
starten. Deze nieuwe groep die start in januari op
locatie De Bron zal een overkoepelende groep zijn.
Dat betekent dat hier, in overleg met ouders, peuters
geplaatst worden die aangemeld zijn voor de
verschillende locaties.

Naast Tineke Janssen (zij stelt zich in deze nieuwsbrief
aan u voor) komt ook Marylou van den Hardenberg
ons team versterken als vaste invalkracht voor zowel
de peuterspeelzaal als de BSO.

Hallo, ik zal mezelf even voorstellen.

Ik ben Tineke Janssen en ik kom
per 1 januari 2022 bij jullie
werken, op de peuterspeelzaal en
op de BSO. Op maandag,
dinsdagmiddag en donderdag zal
ik er zijn. De dinsdagmiddag zal
dit op de BSO van de
Nederwoudse school zijn. Ik ben
moeder van 2 dochters van 5 en 7

jaar. Zij zitten op De Bron. Mijn hobby's zijn lezen,
zwemmen, knutselen en leuke dingen met mijn
dochters doen. Heel wat jaren heb ik op het
kinderdagverblijf hiernaast gewerkt op de babygroep
en BSO met veel plezier. Graag wilde ik een nieuwe
uitdaging aangaan en dit kwam op mijn pad. Ik heb er
al heel veel zin in.

Plusgroep peuterspeelzaal
Gaat uw peuter binnen een half jaar de overstap
maken naar groep 1? Dan is de plusgroep van
Benjamin dé plek waar uw kind wordt voorbereid op
deze stap. Op maandagmiddag komt er een groep
peuters van 3,5 jaar en ouder bij elkaar en worden zij
extra gestimuleerd in hun ontwikkeling. Deze middag
wordt er uitdagender materiaal toegevoegd in de spel
hoeken, zodat ze nog meer geprikkeld worden in hun
spel- en taalontwikkeling. Er zijn langere
kringactiviteiten met denkvragen. Kinderen gaan
regelmatig met de leidster een kijkje nemen in groep 1
Ze leren te werken met het planbord om een hoek te
kiezen en daar langere tijd te spelen. Ook wordt er
meer geoefend met de fijne motoriek (prikken,
knippen en plakken, potlood goed vasthouden). Zo
wordt de overgang voor uw peuter net een stukje
gemakkelijker gemaakt en blijft uw peuter tot het
afscheid volop uitgedaagd tot spelen en leren.



Was u nog niet op de hoogte van de plusgroep en
komt uw peuter hiervoor wel in aanmerking, dan is er
goed nieuws want er is nog plek!

BSO
Wij zijn de afgelopen herfstvakantie voor het eerst
hele dagen open geweest, we kijken met elkaar terug
op leuke en gezellige dagen. Uitstapjes naar het
Uilenbos, het bos en samen knutselen en bakken. De
aankomende Kerstvakantie zijn wij de eerste week
gesloten en vanaf maandag 3 januari is de BSO weer
geopend. Er staan al leuke activiteiten en uitstapjes
gepland! Heeft u vragen of wilt u meer informatie
ontvangen over onze BSO, neem gerust contact met
ons op.

Formatie PSZ en BSO vanaf januari 2021:
De
Wegwijzer

VSO PSZ
ochtend

PSZ
middag

NSO

Maandag Hetty Ella
Tineke

Hetty
Tineke

Ella
Anita

Dinsdag Ivonne Hetty
Mandy

Mandy

Woensdag Hetty Hetty
Ella

- -

Donderdag Hetty Ella
Tineke

- Hetty
Tineke

Vrijdag Hetty Hetty
Mandy

- combi
middag
Anne

Oudercommissie
Wij zoeken nog enthousiaste ouders die plaats willen
nemen in onze oudercommissie. Wij zijn op zoek naar
ouders met kinderen op de psz en/of bso.
De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van
de kinderen die bij ons op worden gevangen. Het doel
van de oudercommissie is om in samenwerking met
onze organisatie de kwaliteit van de opvang te
behouden en verbeteren. De oudercommissie heeft
een adviesrecht dat is vastgelegd in de wet
kinderopvang. De oudercommissie heeft inspraak en
dus invloed op diverse aspecten van de opvang. Wilt u
zich aanmelden of meer informatie ontvangen mag u
contact met ons opnemen.

Voor al uw vragen rondom de PSZ en/of BSO, voor het
aanmelden van kinderen, of bij interesse in de
oudercommissie mag u contact opnemen met Mariska
van Harten (m.vanharten@smdb-lunteren.nl)

MR vergadering
Afgelopen woensdagmiddag kwam de MR weer bij
elkaar. Helaas wel online, via Meet, dit keer. We
hebben met elkaar gesproken over alle ontwikkelingen
rondom corona. Denk hierbij aan de sneltesten die
beschikbaar komen voor de leerlingen van de

bovenbouw en de gaten die vallen door zieke collega’s
en die steeds lastiger op te vullen zijn. Verder hebben
we met elkaar het NPO-plan doorgenomen, hierin
wordt uitgelegd en verantwoord waar we als school
het extra geld aan besteden en waarom dat nodig is.

Fijn dat we van enkele ouders ook input kregen voor
deze vergadering, middels een appje of een mailtje.
We horen graag van jullie!
Onze volgende vergadering vindt plaats op D.V.
woensdag 23 februari.

Units groep 1-3
Afgelopen
periode
hebben we
in de units
veel geleerd
over gezonde
voeding. Met
Sinterklaas
eten we

namelijk veel suikers, maar gezonde voeding is heel
belangrijk voor ons. We hebben gezonde spiesjes
gemaakt en daarna heerlijk opgegeten. Ook hebben
we zelf muziek gemaakt en gedanst op
Sinterklaasliedjes. Daarnaast hebben we veel geleerd
over zoutdeeg en daarmee allerlei Sintvormpjes
gemaakt. Het waren leerzame middagen…

Units groep 4-5
We hebben een paar weken geleden een start
gemaakt met een nieuw thema: ‘Schatten van de
aarde’. De afgelopen paar weken hebben we geleerd
dat de aarde opgebouwd is uit verschillende lagen,
hoe een vulkaan ontstaat, wat het verschil is tussen
magma en lava, hoe een berg is ontstaan en dat een
berg begroeiing grenzen heeft. We zijn dus een heel
stuk wijzer geworden! Op de maandagen hebben we
vooral veel theorie en op de donderdagen maken we
een verwerking bij hetgeen we maandag geleerd
hebben. Daarnaast zijn we met dit thema gestart met
gemixte groepen van leerlingen uit groep 4 en 5. De
ene week volgen de leerlingen  een les in groep 4 en
de andere week volgen ze een les in groep 5. Dit werkt
erg goed en zo leren we veel van elkaar.

Units groep 6-8
Inmiddels zijn we gestart met de tweede ronde
onderwerpen binnen het thema ‘Nieuwste tijd’.
We verdiepen ons in het ontstaan van de Europese
Unie, de multiculturele samenleving en dieren om en
in het water. Na de kerstvakantie komen groente en
fruit, telecommunicatie en milieu en klimaat aan de
orde. Allemaal actuele onderwerpen waar we dagelijks
mee te maken hebben.
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Aanmelding nieuwe leerlingen
Het is voor ons belangrijk dat we op tijd weten
hoeveel nieuwe leerlingen we per schooljaar kunnen
verwachten. Daarom vragen we u dringend om uw
kind rond de leeftijd van ongeveer 2,5 jaar vast aan te
melden! U vindt het aanmeldformulier op de website
van de school, of u kunt een exemplaar ophalen.
Als uw kind al bijna 4 wordt en u heeft hem of haar
nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk
doen? Bedankt voor uw medewerking!

De Vreedzame School
Met de vreedzame school ronden we deze weken blok
3 af. Dit blok ‘We hebben oor voor elkaar’ ging over
meningen, gezichtspunten, lichaamstaal en hoe je
duidelijk communiceert. Na de Kerstvakantie starten

we in alle groepen met blok 4
‘We hebben hart voor elkaar’.
De leerlingen leren in dit blok
omgaan met gevoelens van
zichzelf, en ze leren zich in te
leven in gevoelens van anderen.
Wellicht kunt u het hier thuis al
eens over hebben de komende
weken!

Zending
We hebben de afgelopen periode geld ingezameld
voor ons sponsorkind van Woord en Daad. Via Woord
en Daad kregen we door dat Robert onze hulp en
steun ontzettend waardeert. Zijn ouders kunnen
medicijnen en voedsel niet betalen. Zijn school
ondersteunt hen hierbij. Hier is hij heel dankbaar voor!
De afgelopen periode is er zo’n € 500,00 opgehaald
om hieraan bij te dragen. Bedankt voor jullie inzet!

Juf Cora van Maanen
Na de kerstvakantie zal juf Cora weer terugkeren van
haar zwangerschapsverlof. Juf Cora zal op donderdag
en vrijdag werkzaam zijn in groep 8. Meester Arno en
Juf Cora zijn dan met z’n tweeën in de groep, dit om
de groep extra te ondersteunen en voor te bereiden
op de Cito-toets. Daarnaast volgt juf Cora de opleiding
tot rekencoördinator, ook hiervoor zal zij op school tijd
krijgen om deze rol goed te kunnen invullen.

Gebedsgroep
Dat is samen danken en bidden voor de kinderen,
leerkrachten, het bestuur, de ouders en alles wat zo
met school te maken heeft.
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school
ook GEBEDSBRIEFJES invullen en in de gebed doos/bus
stoppen. Deze vind je bij de kleuteringang en
hoofdingang .
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op woensdag
19 januari en woensdag 16 februari 2022. De inloop is
vanaf 8.30 op de Klomperweg 110 bij Jeanine Melissen
(06-11162371 ). U/jij bent van harte welkom!

God zegent de kinderen
Laat de kinderen tot hem komen opdat Hij ze zegenen
kan. Breng ook dit kind, zonder schromen, want
daarmee heeft Hij een plan. Wanneer Hij de kinderen
zegent en ze opneemt in zijn plan; Hen met liefde en
zorg bejegend, legt Hij reeds een sterke band. In Gods
hand ligt nu dit leven, als een kostbaar onderpand.
Want elke mens, met hem verweven, past volkomen in
zijn plan.

Het luizenteam
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar
werken we als school aan! Dit schooljaar is weer
gestart met de luizencontrole op school, na iedere
schoolvakantie. Wanneer u bij uw kind hoofdluis of
neten (eitjes) vindt, verzoeken wij u vriendelijk om de
school hierover direct te informeren. 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 2021-2022
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 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.

Lege batterijen
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.:
Alleen “huishoudelijke batterijen”!



Contactouders 2021-2022
Groep 1/2 Elmer: moeder van Samuël van Trierum
Groep 1/2 Vissen: moeder van Sem Maassen
Groep 3: moeder van Esther van Weelden en Levi
Bloemendal
Groep 4: moeder van Senna Schuurman en Sanne van
den Brandhof
Groep 5: moeder van Esther van Eijsden en Henrik
Snellen
Groep 6: moeder van Lorène van Roekel en Alec van
Veldhuizen
Groep 7: moeder van Ivar van den Berg en Caithlynn
van der Burgh
Groep 8: moeder van Bram Melissen en Ise Morren
Hoofdcontactouder: Cora Bloemendal

Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdverpleegkundige

 E anja.van.der.garde@cjgede.nl
 T 088-3556191
Schoolmaatschappelijk werker
Andries Kuiper
T 06-53837229

Schoolmaatschappelijk werker

E andries.kuiper@cjgede.nl
M 06-46442855

U kunt bij dit team terecht via de leerkracht, intern
begeleider of rechtstreeks.
De medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school, u
kunt ze daar ook aanspreken. Afhankelijk van de vraag
die er is over uw kind onderzoekt de
schoolmaatschappelijk werker of de jeugd
verpleegkundige wat er speelt. Is er iets bijzonders aan
de hand? Kan er een oplossing bedacht worden?
Het basisschoolteam kan enkele gesprekken voeren,
geeft informatie en advies en weet welke andere
mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.

Belangrijke data cursusjaar 2021-2022

December 2021:
17-12: Kerstviering groepen 1 t/m 8

(zonder ouders/verzorgers).
17-12: Groepen 1 t/m 4 om 12.30 uur vrij.

Groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur.
Vervroegde Start Kerstvakantie

20-12-2021 t/m 07-01-2022: Kerstvakantie.

Januari 2022:
10-01: Aanvang school om 8.30 uur (normale tijd).
26-01: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur).
30-01: Schoolkerkdienst.

Februari 2022:
03-02: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
09-02: Rapport mee.
10-02: Spreekavond.
15-02: Spreekavond.
25-02: Studiedag, leerlingen vrij.

25-02-2022 t/m 04-03-2022: Voorjaarsvakantie.

Maart 2022:
09-03: Biddag.
30-03: Grote Rekendag
31-03: Inloopmorgen (8.30 – 8.45) uur en open

klasmorgen (nieuwe gezinnen).

April 2022:
13-04: 19.00 uur: Paasviering in de Maranathakerk

(leerlingen, ouders/verzorgers en personeel)
14-04: 12.30uur: Paaslunch – leerlingen 13.30 uur

vrij.

15-04-2022 t/m 18-04-2022: Goede Vrijdag en Pasen

20-04 t/m 22-04: Centrale eindtoets groep 8.
22-04:   Koningsontbijt; Koningsspelen.
27-04: Koningsdag, leerlingen vrij.

25-04-2022 t/m 06-05-2022: Meivakantie.

Mei 2022:
16-05 en 17-05: Schoolfotograaf.
23-05 t/m 25-05: Schoolkamp groep 8.
26-05: Hemelvaartsdag (vrij).
27-05: Dag na Hemelvaart (vrij).

Juni 2022:
03-06: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur).
06-06: Tweede Pinksterdag (vrij).
07-06: Studiedag, leerlingen vrij.
21-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
23-06: Spreekavond.
24-06: Rapport mee.
28-06: Schoolreis.
30-06: Bedankavond, afsluitende activiteit.

Juli 2022:
02-07: Afsluiting project ‘Blaaskaken’ (i.s.m. KNA)
04-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur.
07-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur.
08-07: 11.00 uur: Start Zomervakantie.

11-07-2022 t/m 19-08-2022: Zomervakantie.


