
 
  

 
Welkom  
Na de herfstvakantie zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op school 
gekomen. Hartelijk welkom Bram, Mees, Nora, Mirte, Ruben, Rosa en 
Sara. 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school 
 
Geboren 
Bij de familie Hardeman is een zoon en broertje geboren. Lisanne, 
Emmelie, Rosalin en Joas zijn de grote zussen en broer geworden van 
Sem. 
Bij de familie Mastenbroek is een zoon en broertje geboren. Boaz, Aron 
en Sara zijn grote broers en zus geworden van Joël. 
Bij de familie van der Sluijs is een dochter en zusje geboren. Thirza is de 
grote zus van Rhodé geworden. Voor alle gezinnen de hartelijke 
felicitaties! En Gods zegen in de opvoeding. 
 
Pleinwacht 
Hierbij opnieuw een dringende oproep! 
 
Om onze kinderen een fijne en veilige middagpauze aan te kunnen 
blijven bieden zijn wij nog op zoek naar versterking binnen het 
pleinwacht team. 
 
We zoeken nog mensen voor: 
Onderbouw 12.15-12.45 : 

- Maandag (in de oneven weken) 
 
Bovenbouw 12.00-13.00 : 

- Dinsdag (elke week) 
- 1e en 4e donderdag van de maand 

 
Één keer per maand meedraaien is ook mogelijk. 
Ook betrokken opa's en/of oma's mogen helpen. 
 
Enthousiast geworden om ook eens mee te draaien en zo ook meer 
binnen de school en met de kinderen betrokken te raken? 
Dan kijken we erg naar u uit! 
Ook altijd welkom voor vrijblijvende vragen. 
 
Tegenover het pleinwacht lopen staat een vergoeding van €10,- per uur. 
 
Hartelijke groet, 
Team de Wegwijzer 
 
U kunt contact opnemen met  
Theodora Schoonderbeek, 06-27062213  
of mailen naar administratiedewegwijzer@smdb-lunteren.nl 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 
2022. We hopen u hiermee te informeren over en 
te betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn 
en/of plaatsvinden op onze school. 
         
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data cursusjaar 2022-2023 
 
Januari 2023: 
09-01 Start School (08.30 uur) 
18-01 Gebedsgroep 
25-01 Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur) 
29-01 Schoolkerkdienst 
 
Februari 2023: 
02-02 Roostervrije dag; leerlingen vrij 
08-02 Rapport mee 
09-02 Spreekavond 
14-02 Spreekavond 
15-02 Gebedsgroep 
24-02 Studiedag; leerlingen vrij 
 
27-02-2023 t/m 03-03-2023 Voorjaarsvakantie 
 
 



 

Zending 
World Vison 
De afgelopen tijd is er € 550,00 opgehaald voor 
het project in Afghanistan. Zo kunnen we bijna 
12 gezinnen een maand lang te eten geven. 
Namens Fatima en al die andere kinderen 
bedankt voor jullie steun! Willen jullie voor ons 
blijven bidden? 

 
 
 
 

 
“Ik ben heel bang voor de winter!” Het is een 
uitspraak van de 11-jarige Katya uit Kiliya, Oekraïne. 
“In de zomermaanden verbouwen we groenten, 
maar in de winter hebben we bijna niets. Mama heeft 
kanker. Het geld wat we hebben, gaat op aan 
medicijnen.” Haar donkere kijkers stralen verdriet en 
eenzaamheid uit. Het dagopvangcentrum maakt een 
groot verschil. “Als ik daar ben, denk ik even niet aan 
thuis. En ik krijg er lekker eten!” Voor het eerst van 
haar leven hoorde Katya van een God die voor haar 
zorgt. Zo is het dagopvangcentrum een lichtpuntje in 
een donkere en koude winterperiode. 
 
Kom over en help, helpt arme kinderen en 
gezinnen in Oost-Europa om een bestaan op te 
bouwen. Vooral de winters zijn erg zwaar voor 
deze mensen, dus we hopen dat u in deze 
wintermaanden elke maandag weer zou willen 
denken aan het zendingsgeld, zodat we een mooi 

bedrag kunnen 
sparen om te 
doneren aan Kom 
over en Help. 
Voor € 17,50 
helpen we een 
kind 
een maand lang 
aan een dagelijkse 
warme maaltijd 
en onderwijs. 

 
Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 2 december kwam  Sint bij ons langs op 
school. Wat hebben we genoten met alle kinderen. 
Ook werden de surprises weer tentoongesteld, wat 
zijn er weer 
prachtige 
dingen 
gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 

Kerstfeest 
Op donderdagavond 22 december hebben we samen 
het Kerstfeest mogen vieren. Wat fijn dat de ouders 
van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 er weer bij 
konden zijn. Ook mooi dat het ondanks het weer zo 
druk was op het plein. Samen zingen blijft bijzonder. 
Over Lunteren uit mogen zingen dat de Zoon van God 
is geboren.  
 
We wensen u 
allen hele 
gezegende 
Kerstdagen toe. 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Units groep 1-3 
In de maand december gingen  de units in deze 
groepen over het thema Sinterklaas. We leerden hoe 
we Pakjespiet konden worden door te knutselen, 
Dakpiet door Pietengym te doen en Bakpiet door 
pepernoten te bakken. Het was leerzaam en gezellig! 

 
 
 
 
Units groep 4-5 
De afgelopen weken hebben wij met units gewerkt 
over het thema 'Het leven in en rond het water'. Dit 
was het eerste thema waarbij de groepen 4 en 5 
samenwerkten. De samenwerking verliep goed en we 
hebben veel van elkaar kunnen leren. In de lessen 
kwam van alles aan de orde. De lessen gingen over 
kleine dieren in en op het land. Ook hebben we 
geleerd over planten en bomen en hoe deze zich 
voortplanten. Aan het einde van het thema hebben 
we een mooie poster gemaakt over alles wat we 
hadden geleerd. Ook kwamen we te weten dat er 
echte 'ridders' in de natuur zijn. Dat zijn dieren die een 
pantser hebben en zich zo kunnen beschermen. We 
kijken uit naar de volgende periode, waarin we 
ongetwijfeld ook weer veel gave dingen gaan leren! 
 
 



 

Units groep 6-8  
We hebben hard gewerkt en met elkaar nagedacht 
over onze democratie, vulkanen (Pompeï), de slavernij 
bij de Grieken en Romeinen, uitvindingen etc. Na de 
kerstvakantie gaan we het thema Grieken en 
Romeinen afronden.  
 
 
 

Kleutergroepen op pad 
De Elmergroep en de Vissengroep zijn op 
maandagmiddag 14 november naar het 
Natuurcentrum Veluwe geweest. Daar hebben we veel 
geleerd over dieren die in het bos leven, over bomen, 
over vruchten van bomen en we gingen opzoek naar 
kabouters. Het was een leerzaam en gezellig middagje 
weg. 

 
 
 
 
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! 

 

 
 
Juffen terug van verlof  
Juf Lianne van Manen is na haar verlof weer op school 
gestart. Zij werkt op de maandag en de dinsdag in 
groep 4. Fijn dat ze weer terug is op school. Na de 
kerstvakantie zal ook juf Heidi Verwoert weer 
terugkeren van zwangerschapsverlof. Eerst neemt zij 
nog ouderschapsverlof op en werkt ze op de vrijdag en 
in maart komt daar de donderdag bij. Na de vakantie 
zullen we haar van harte welkom heten. 
 
 
 

MR 
De MR is in de decembermaand weer bij elkaar 
geweest. We hebben met elkaar gesproken over het 
nieuwe kleuterplein en hoe dit gefinancierd gaat 
worden, over de ventilatie en temperatuurregeling in 
ons schoolgebouw en over de enquête die de 
oudergeleding van de MR binnenkort wil uitzetten 
onder alle ouders.  
 
Hebt u iets in te brengen voor onze vergaderingen, 
stuur uw vraag of opmerking dan graag door naar 
onze secretaris: mr-dewegwijzer@smdb-lunteren.nl  
 
 
 
Peuterspeelzaal 
Bij peuterspeelzaal Benjamin mogen kinderen spelen, 
leren en groeien op hún manier.  
Omdat elk kind uniek is.  
Op dit moment zijn er nog maar een paar plekjes vrij 
en is er voor een aantal dagen een wachtlijst. Wilt u 
graag meer informatie over onze peuterspeelzaal dan 
kunt u contact opnemen met Mariska van Harten. 

 

 

 
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 
De buitenschoolse opvang heeft een grote groei 
doorgemaakt het afgelopen jaar, we hebben er extra 
ruimte bij gekregen, zodat er nog meer plek is voor 
leuke activiteiten, spelletjes, knutselen en ontspanning 
na schooltijd. Er zijn nog enkele plekjes vrij, voor 
vragen of een kennismaking mag u altijd contact 
opnemen. 
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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 en die bereid 
zijn om hier 2 maal per jaar 1,5 uur tijd in te 
investeren.  
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) 
 
 
 
Gebedsgroep  
Mattheus 2 vers 11a: “En toen zij in het huis kwamen, 
vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij 
vielen neer een aanbadden het”. 
 
Komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
Die Koning. 
 
De Gebedsgroep, 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 vindt je bij de kleuteringang en 
hoofdingang. De volgende bijeenkomsten  
zijn gepland voor WOENSDAG 18 januari en 15 
februari, de inloop is vanaf 8.30 uur, op de 
Klomperweg 110 bij Jeanine Melissen 
(06-11162371). 
U / jij bent van harte welkom. 
 
Gonny Bakker, moeder van Nadine, Peuterspeelzaal 
Anna Beukhof, moeder van Marijn, groep 4 
Jeanine Melissen, moeder van Ilse, groep 5 
Anja Soetendaal, moeder van Joëlle en Arwin, groep 6 
en groep 2 
Marrigje van der Sluis, moeder van Thirza, groep 2 
    
 
 
 
 
 
 

Vrijwillige Ouderbijdrage 2022-2023  
Naast het reguliere lesprogramma is het ook belangrijk 
om onze kinderen andere programma’s en activiteiten 
te kunnen aanbieden. Zoals u weet is het onderwijs 
gratis, echter alle overige activiteiten financiert de 
rijksoverheid niet.  

 
Daarom is een belangrijke bron van inkomsten voor de 
school de vrijwillige ouderbijdrage. 
Onze ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijv. de 
kinderboekenweek, schoolontbijt, sinterklaas, 
Kerstviering, Paasviering, koningsdag, 
schoolvoetbaltoernooi, damtoernooi, vader- en 
moederdag en andere kleine uitgaven t.b.v. de 
groepen en de leerlingen. 
 
Er is al weer enige jaren een richtbedrag vastgesteld 
van € 22,00 per kind per jaar.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekening van De Wegwijzer. 
Ons IBAN-nummer is: 
NL 36 RABO 0337.5096.46   
Graag onder vermelding van de 
naam en groep van uw kind(eren). 
Ook kunt u de QR-code hiernaast 
scannen voor het overmaken van de bijdrage. 
 
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de 
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 al 
overgemaakt.  
Heel hartelijk dank! 

 
 
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! 
               
 
                   
Het luizenteam 
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar 
werken we als school aan! Ook dit schooljaar is er 
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. 
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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.  
 
 
 
Lege batterijen  
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.: 
alleen “huishoudelijke batterijen”! 
 
 
 
Contactouders 2022-2023 
Groep 1/2 Elmer: moeder van Jona van Grootheest 
Groep 1/2 Vissen: moeder van Lisa Nap en Miriam van 
Weelden 
Groep 3: moeder van Sem Maassen en Samuël van 
Trierum 
Groep 4: moeder van Esther van Weelden en Levi 
Bloemendal 
Groep 5: moeder van Senna Schuurman en Sanne van 
den Brandhof 
Groep 6: moeder van Esther van Eijsden en Henrik 
Snellen 
Groep 7: moeder van Lorène van Roekel en Alec van 
Veldhuizen 
Groep 8: moeder van Ivar van den Berg en Caithlynn 
van der Burgh 
Hoofdcontactouder: Cora Bloemendal 
 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar 
door diverse cursussen, themabijeenkomsten en 
voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan. 
Wij doen dit veelal in samenwerking met andere 
organisaties. 
In de bijlage vindt u de activiteiten overzichten van 
januari tot de meivakantie 2023 voor de leeftijd 4-12 
jaar. Dit betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep 
maar ook voor hun ouders. 
Er kunnen nog activiteiten bij komen die op de 
website aangevuld zullen worden. Kijk voor het 
actuele overzicht, meer informatie en aanmelden 
op https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-
3/activiteiten 
 
 
 
 
 

Jeugdverpleegkundige 

 
 E anja.van.der.garde@cjgede.nl 
 T 088-3556191 
 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 school-
maatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige 
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 2022-2023 
 
Maart 2023: 
08-03 Biddag 
15-03 Gebedsgroep 
29-03 Grote Rekendag 
30-03 Inloopmorgen (8.30 – 8.45) 
 Open klas morgen voor nieuwe gezinnen 
 
April 2023: 
05-04  19.00 uur Paasviering Maranathakerk 
 (leerlingen, ouders/verzorgers en personeel) 
06-04 12.30 uur Paaslunch  

Leerlingen vrij vanaf 13.30 uur 
 
 

07-04-2023 t/m 10-04-2023 Goede Vrijdag en Pasen 
 
 
12-04 Gebedsgroep 
18-04 t/m 20-04 Centrale Eindtoets groep 8 
21-04 Koningsontbijt & Koningsspelen 
 
 
24-04-2023 t/m 05-05-2023 Meivakantie 
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Mei 2023: 
08-05 t/m 12-05 Schoolvoetbal 
17-05 Gebedsgroep 
18-05 Hemelvaartsdag (vrij) 
19-05 Dag na Hemelvaart (vrij) 
22-05 Schoolfotograaf 
23-05  Schoolfotograaf 
29-05 Tweede Pinksterdag (vrij) 
30-05 Studiedag; Leerlingen vrij 
 
Juni 2023: 
02-06 Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur) 
17-06 Afsluiting schoolorkest groep 3, 4 & 5 
20-06 Roostervrije dag, leerlingen vrij 
21-06 Gebedsgroep 
22-06 Spreekavond 
23-06 Rapport mee 
26-06 t/m 28-06 Schoolkamp groep 8 
29-06 Schoolreis 
 
Juli 2023: 
03-07 Afscheidsavond leerlingen groep 8 
06-07 Kennismaking nieuwe groep  
 (11.15-12.00 uur) 
07-07  11.00 uur Start zomervakantie 
 
10-07-2023 t/m 20-08-2023 Zomervakantie 
 
 


