
 

 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 2021 
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 2021-2022 
Oktober 2021: 
06-10:    Start christelijke Kinderboekenweek. 
07-10: Boekpromotie. 
12-10: Voorleeswedstrijd. 
15-10: Afsluiting christelijke Kinderboekenweek.   
25-10: Studiedag, leerlingen vrij. 
31-10:    Hervormingsdag. 
18-10-2021 t/m 25-10-2021: Herfstvakantie. 
 
November 2021: 
03-11: Dankdag. 
04-11:   Nationaal schoolontbijt. 
06-11: Afsluiting project ‘Blaaskaken’ (i.s.m. KNA) 
11-11:    Algemene Ledenvergadering. 
16-11: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
18-11: Spreekavond. 

 
 
 

 
 
 
 
Welkom 
Bij ons op school zijn de volgende kinderen in stamgroep 1 begonnen, Derick 
van Ravenhorst, Jack van Geresteijn, Joel van de Haar, Justin van Ginkel, Linde 
Hardeman, Mirre Veenendaal, Mirthe Folmer en Niels Simonsz. 
 
Geboren   
Bij meester Klaas en zijn vrouw Petra is op 28 september jl. een zoon geboren zij 
noemen hem Levi Natanaël. Levi is het broertje van Anna en Julia. 
 
Dankdag  
Thema: Dankend Doorgaan. We willen nu alles weer redelijk “normaal” is deze 
dankdag niet zomaar verder gaan waar we gebleven waren. Wij willen de 
kinderen helpen om dankend door te gaan; om zich te richten op God, Hem te 
danken voor Zijn zorg en voor Hem te leven. 
 
Sinterklaasfeest   
Op vrijdag 3 december vieren we gezellig het  Sinterklaasfeest op school. 
 
Kerstfeest  
‘Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster!’ 
 
Het thema van Kerstfeest 2021 is ‘Ga je mee op reis?’ We volgen de herders en 
de wijzen uit het Oosten op reis naar het kindje Jezus. En we trekken de lijn ook 
door naar ons eigen leven!  
De stamgroepen 2 t/m 4 vieren Kerst weer in de eigen klas. Stamgroep 1a en 1b 
vieren het Kerstfeest in het speellokaal.  
 
Voorleeswedstrijd 

 
 
Afgelopen dinsdag heeft de voorleeswedstrijd van groep 2 t/m 8 
plaatsgevonden in de gymzaal. Eerst mochten alle kinderen meedoen met de 
voorrondes in de klassen. Afgelopen dinsdag mochten de winnaars van alle 
groepen voorlezen in de gymzaal voor publiek. Wat hebben ze goed hun best 
gedaan! De winnaar van de onderbouw is Sophie van Dam. De winnaar van de 
bovenbouw is Juda van den Broek. 
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Meer muziek in de klas (samenwerking KNA)  
Op school willen we niet alleen cognitief bezig zijn. 
Een mens is meer dan alleen het hoofd. Waar ligt 
iemand zijn passie? Wat zijn je talenten?  
Er wordt al een aantal jaren hard gewerkt om het 
muziekonderwijs een impuls te geven op de scholen in 
Nederland. Muziekvereniging KNA Lunteren is de 
muziekvereniging in het dorp en heeft met haar 
professionals nagedacht structureel muziekonderwijs 
voor alle basisscholen in Lunteren. In samenwerking 
met KNA willen we graag het muziekonderwijs op 
Nederwoud een boost geven. Er is een plan voor 3 jaar 
opgesteld. Er zijn drie speerpunten:  
1. Het aanbieden van structurele muzieklessen.  
2. Deskundigheidsbevordering door een vakleerkracht 
muziek aan de leerkrachten.  
3. De verbinding zoeken tussen binnenschools en 
buitenschools (muziek)onderwijs. Kortom we willen 
samen leerlingen enthousiast maken voor muziek 
en/of het bespelen van bijv. een instrument. 
 
Begeleiding vanuit KNA wordt verzorgd door Tjeerd 
Vrieswijk en Nyncke de Vries. Tjeerd van KNA heeft dit 
plan ook al in andere dorpen gedraaid. Nyncke geeft 
de AMV lessen al een aantal jaren in de groepen 3 en 
4. Het plan kost natuurlijk geld. Dit regelt KNA door 
middel van subsidies, een bijdrage van KNA en een 
bijdrage van school/vereniging.  Ook is in onze 
begroting een nieuwe methode opgenomen. 
Inmiddels is duidelijk dat alle scholen uit Lunteren 
meedoen en mogen wij de plannen met u gaan delen. 
We krijgen een studiemiddag voor het team, een kast 
met volledig nieuwe instrumenten, een voorstelling, 
een groep leert een instrument bespelen met 
afsluitend een concert en voorbeeldlessen. Natuurlijk 
niet alles tegelijk.  
 
Cedin  
Als team volgen wij voor het derde jaar scholing vanuit 
Cedin, namelijk 'Kansrijke combinatiegroepen'. We zijn 
begonnen met de thema's  Begrijpend Lezen en 
Begrijpend Luisteren, vorig jaar zijn we gestart met 
rekenen en daar gaan we dit jaar mee verder. We 
denken met elkaar na over het geven van een goede 
instructie, het waar mogelijk verbinden van de lesstof 
van de twee groepen en krijgen extra verdieping over 
de inhoud van de rekendoelen. 
 
Studiedag maandag 25 oktober 
Op maandag 25 oktober zijn alle leerlingen vrij. De 
peuterspeelzaal en BSO zijn wel gewoon geopend.  
Als team gaan we die dag onderwijskundig/met 
schoolontwikkeling aan de slag. Na de weekopening 
starten we met het thema: ‘opleidingsschool’ samen 
met onze schoolopleider(s). Daarna gaan we verder 

met ‘muziekonderwijs’ onder leiding van Nyncke de 
Vries van KNA. Na een korte teamvergadering gaan we 
in commissies uiteen en aan de slag met ‘taal/lezen’ 
en ‘rekenen’. De middag ronden we af in diverse 
werkgroepen met thema’s als: missie-visie, sociaal-
emotioneel - burgerschap en leeromgeving.    
 
Even voorstellen  
Misschien hebben jullie mij de afgelopen weken al wel 
gezien op school. Ik ben Rolien van Lagen en loop het 
komende jaar elke donderdag stage in stamgroep 1a 
en op de BSO. Daar heb ik heel veel zin in! Ik ben 17 
jaar en zit in het eerste jaar van mijn studie 

Pedagogisch Management. 
Ik woon in Barneveld, nog 
gezellig bij mijn ouders, 
drie zusjes en broertje. 
Naast studeren geniet ik 
van mijn familie en 

vrienden en ben ik graag buiten, in de natuur. Dit is 
kort even iets over mij. Ik hoop jullie snel te 
ontmoeten!  
Tot dan! Rolien van Lagen 

Wachtlijst peuteropvang  
Op dit moment hebben we te maken met een 
wachtlijst voor de peuteropvang. Er is een werving 
opgestart waarin we pedagogisch medewerkers 
zoeken voor zowel de peuteropvang als de 
buitenschoolse opvang. Mocht u nog mensen kennen 
die interesse hebben, dan horen wij dit graag! We 
hopen binnenkort verenigingsbreed het aantal 
groepen uit te kunnen gaan breiden, zodat de 
wachtlijst opgeheven kan worden. 
 
BSO  
Dit schooljaar zijn we gestart als “IKC” Nederwoud: 
basisschool en kinderopvang (BSO). We werken 
daarbij als één team, vanuit onze gezamenlijke visie. 
Kernwaarden zijn Samen Leren, Samen Ontdekken en 
Samen Groeien. Op de BSO heeft er een GGD-
inspectie plaats gevonden. De inspecteur gaf terug 
een zeer positief beeld te hebben gekregen van de 
pedagogische praktijk. Wat de inspecteur vooral erg 
belangrijk vindt om te zien is dat wij een huiselijke en 
ontspannen sfeer neerzetten. Omdat wij in de school 
zitten, vindt zij dit extra belangrijk, dat wij geen 
verlengstuk van een schooldag zijn Ontzettend fijn om 
te zien dat wij iets moois voor de kinderen mogen 
neerzetten. We werken met het thema herfst, de 
ruimte word steeds gezelliger dankzij de mooie 
knutselwerkjes van de kinderen. Volgende week is het 
herfstvakantie, wij hebben dan een leuk programma 
bedacht voor de kinderen, onder andere een bezoek 
aan het Uilenbos en koekjes bakken.  



 

 

Renovatie en vernieuwing schoolgebouw 
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een plan voor 
renovatie en vernieuwing van ons schoolgebouw. 
Reeds in 2017 is in samenwerking met een architect 
en de schoolorganisatie een plan uitgewerkt, dat past 
bij het onderwijsconcept “Bouwen en Bewaren”. Voor 
de uitvoering van het plan zijn we in belangrijke mate 
afhankelijk van goedkeuring van de gemeente Ede, 
aangezien de gemeente eigenaar van het gebouw is en 
er grootschalige renovatie/vernieuwing beoogd wordt. 
Daarbij heeft de gemeente een wettelijke plicht om te 
zorgen voor goede onderwijshuisvesting en moet 
daarom een belangrijk deel van de renovatie 
financieren. 
  
Door het bestuur wordt veel tijd besteed aan 
afstemming en overleg met de gemeente, maar dit 
traject kent een lange doorlooptijd. Begin dit jaar 
heeft het bestuur bij de wethouder een voorstel 
gedaan om de verbouwing in eerste instantie zelf te 
financieren en op termijn met de gemeente te 
verrekenen. Dit voorstel ligt thans ter beoordeling bij 
diverse afdelingen binnen de gemeente, maar er is 
toegezegd dat er medio oktober een reactie komt. Bij 
nieuwe ontwikkelingen zullen wij u informeren 
middels deze nieuwsbrief. 
 
Nieuws vanuit de Zendingscommissie    
Graag willen we in het kort vertellen waarvoor we het 
komende half jaar het zendingsgeld willen sparen. Juf 
Tjana, haar man Gerwin en dochter Zarah zijn 
afgelopen augustus vertrokken naar Malawi om daar, 
voor een periode van ongeveer 1 jaar, te helpen. 
Vandaag heeft Juf Tjana samen met Gerwin in iedere 
stamgroep wat vertelt over het werk daar en hebben 
we kunnen zien waar zij wonen. Tjana zal vooral bezig 
zijn met het lesgeven aan 2 (en waarschijnlijk 
binnenkort 3) kinderen. Dat zijn kinderen van een 
Nederlands doktersechtpaar die daar wonen. Gerwin 
is daar werkzaam in een ziekenhuis waar hij samen 
met een groep mensen helpt met het onderhoud van 
het ziekenhuis en de huizen om het ziekenhuis heen. 
Dit is in het kort waarom zij die kant zijn opgegaan. Op 
hun website wordt een blog bijgehouden waar u veel 
meer informatie kunt lezen over dit project 
https://www.habermehl-malawi.nl/ In de bijlage nog 
een aantal foto's om de sfeer van de omgeving en 
woning een beetje te laten zien. Hopelijk kunnen we 
met het zendingsgeld een mooie bijdrage leveren aan 
dit mooie project! 
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de MR 
In deze nieuwsbrief willen wij iets vertellen over de 
MR. MR? ‘Wat is dat?’ zult u zich misschien wel 
afvragen. Vooral als u nieuw bent bij ons op school, zal 
dit misschien nog niet helemaal duidelijk zijn.  
MR is een afkorting van de Medezeggenschapsraad 
van onze school. In de MR zitten twee leerkrachten en 
twee ouders van de school.  
 
Een paar keer per jaar komen wij bij elkaar en 
bespreken we verschillende punten die belangrijk zijn 
voor onze school. De MR behartigt de belangen van de 
ouders, de kinderen en het personeel binnen onze 
school. De directie is geen lid van de MR, maar is wel 
een belangrijke bron van informatie en het eerste 
aanspreekpunt. De vergaderingen vinden plaats op 
school en mogen worden bijgewoond door 
belangstellenden, de vergaderingen zijn openbaar.  

Hier een paar voorbeelden waar wij het onder andere 
over hebben:  

- De MR toetst het beleid van de school.  
- De MR geeft advies en/of al dan niet 

instemming bij veranderingen van de school.  
- De MR geeft advies en/of al dan niet 

instemming bij beleidsstukken die met de 
school te maken hebben. Bijvoorbeeld over 
de schoolgids en de inhoud ervan.  

- De nieuwbouw van de school heeft 
bijvoorbeeld ook onze aandacht.  

Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder ook met 
ons meedenkt omtrent zaken die de MR aangaan. 
Vandaar dat er bij de kleuteringang een brievenbus 
hangt. Hierin kunt u tips en tops stoppen. Wij stellen 
dit zeer op prijs!  

Als u een MR-lid wilt spreken kunt u ons per email 
bereiken via de site of persoonlijk aanspreken. Het     
e- mailadres is: mr-nederwoud@smdb-lunteren.nl  

Vriendelijke groeten,  

Eline Melissen,  Willeke Vlastuin, Mechelien Bos en 
Jantine van Steenbergen 

Gebedsgroep   
Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe ouders die 
zich willen aansluiten bij onze Gebedsgroep. Mocht u 
hierover meer informatie willen ontvangen dan mag u 
altijd mailen naar onderstaand mailadres. U bent van 
harte welkom. 
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De Gebedspunten kunnen door u of door uw kinderen 
in de gebedsbus bij de ingang van de kleuters (kan 
anoniem) gedaan worden. Er hangt speciaal gekleurd 
papier naast, bestemd om uw/jouw gebedspunten op 
te schrijven. Mailen mag natuurlijk ook naar: 
gebedsgroepcbsnederwoud@gmail.com 
De volgende bijeenkomsten staan gepland op vrijdag: 
12 november 2021 
10 december 2021 
14 januari 2022 
11 februari 2022 
11 maart 2022 
8 april 2022 
13 mei 2022  
10 juni 2022 
1 juli 2022 
 
Schoolfruit 
Wij zijn ingeloot voor het schoolfruit! Daar zijn we als 
school heel erg blij mee. Dat betekent dat we op drie 
dagen in de week gratis fruit geleverd gaan krijgen.  
 
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving 
bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in 
hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en 
genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel.  
 
Deze leveringen zullen vanaf 15 november beginnen 
en zullen 20 schoolweken duren. Op school gaan we 
het fruit uitdelen op de woensdag, donderdag en 
vrijdag. De week vooraf zullen we via Parro doorsturen 
welk groente of fruit er geleverd gaat worden. Mocht 
uw zoon/dochter het geleverde fruit niet lusten wilt u 
dan een ander stuk fruit/groente meegeven? 
 
Schoolmelk 
Ook zijn we dit jaar aangemeld voor schoolmelk. 
Wekelijks krijgen we 2-3x melk en karnemelk geleverd. 
Het melk zullen we tijdens de lunch inschenken voor 
de kinderen die dat willen. Verdere info volgt hierover 
nog. Het schoolmelk zal gaan starten in de eerste 
week van november en zal 20 schoolweken duren. 
 
Verkeersveiligheid 
Jaarlijks wordt er aandacht gegeven aan de veiligheid 
van de kinderen van onze school. Na schooltijd 

worden de kinderen 
veilig begeleid over 
het drukke 
kruispunt naast 
onze school. Een 
jaarlijkse cursus van 

de politie is hierbij een belangrijk onderdeel. Deze 
training heeft afgelopen week weer plaatsgevonden.  
 

Veiligheid bij het ophalen en brengen  
Om te zorgen voor een veilige en overzichtelijke haal-
/breng situatie verzoeken wij u vriendelijk om uw 
kinderen af te zetten en uit te laten stappen op de 
parkeerplaats en vragen wij u om zelf de parkeerplaats 
via de Nederwoudhof  te verlaten zodat er een soort 
eenrichtingsverkeer ontstaat. 
 
We rekenen op uw medewerking! 
 
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 bij 
meester Henk of juf Corine. 
Als uw kind al bijna 4 wordt en u heeft hem of haar 
nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo spoedig  
mogelijk doen? 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
Contactouders 2021-2022 
Groep 1: Evelien Veenendaal  
Groep 2: Teunita van Dam en Bernadet van Houten 
Groep 3: Corine van Heerikhuize 
Groep 4: Wendy van de Haar  
Groep 5: Hennie Ruiter 
Groep 6: Mirjan Vierwinden 
Groep 7: Truida Zandsteeg 
Groep 8: Patricia Troost 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede (CJG)  
ondersteunt iedereen met vragen over gezond 
opvoeden en opgroeien. Opvoeden is niet altijd 
makkelijk. Iedere ouder heeft hierover weleens 
vragen. De medewerkers van het CJG vindt u vooral 
via de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de 
school van uw kind. Daarnaast zijn zij actief in uw wijk. 
Het CJG Basisschoolteam op uw school. 
 
 Jeugdverpleegkundige 
 

 
 E anja.van.der.garde@cjgede.nl 
 T 088-3556191 
 
 
 

mailto:gebedsgroepcbsnederwoud@gmail.com


 

 

Schoolmaatschappelijk werker 

 
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 
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. 
 
Luizen  
Indien u bij uw kind(eren) thuis luizen heeft 
geconstateerd en deze behandeld hebt, zou u dit dan 
door willen geven aan meester Henk.  Alvast bedankt.  
 
Batterijen inzamelen  
In het portaaltje naast de kast van de administratie 
staat de ton, waarin alle oude batterijen gedeponeerd 
kunnen worden. Graag alleen huishoudelijke 
batterijen. 
 
Doneer je kleding aan het goede doel 
Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je 
gebruikte kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp 
aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding 
een goede bestemming. Door jouw kleding naar een 
inzamelpunt van Kom over en help te brengen kun je 
verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in 
landen als Oekraïne en Moldavië! Tweedehands geeft 
anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de 
website: www.komoverenhelp.nl/kleding 
  
Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken 
naar het volgende inzamelpunt brengen:  
De Klomperhoek, Klomperweg 99 in Lunteren. 

Hartelijk bedankt! 
 
 
 
 
 

Belangrijke data cursusjaar 2021-2022 
 
Oktober 2021: 
06-10:    Start christelijke Kinderboekenweek. 
07-10: Boekpromotie. 
12-10: Voorleeswedstrijd. 
15-10: Afsluiting christelijke Kinderboekenweek.   
25-10: Studiedag, leerlingen vrij. 
31-10:    Hervormingsdag. 
 
18-10-2021 t/m 25-10-2021: Herfstvakantie. 
 
November 2021: 
03-11: Dankdag. 
04-11:   Nationaal schoolontbijt. 
06-11: Afsluiting project ‘Blaaskaken’ (i.s.m. KNA) 
11-11:    Algemene Ledenvergadering. 
16-11: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
18-11: Spreekavond. 
23-11: Spreekavond. 
 
December 2021: 
03-12: Sinterklaasfeest. 
07-12: Boekpromotie. 
23-12:  19.00 uur: Kerstvieringen stamgroep 1a/1b 

(met ouders/verzorgers) en stamgroepen 2 
t/m 4 (met leerkrachten). 

24-12: Stamgroep 1a/1b vrij. 
   12.30 uur: Start Kerstvakantie stamgr. 2 t/m 4 
 
27-12-2021 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. 
17-02: Boekpromotie. 
25-02: Studiedag, leerlingen vrij. 
 
25-02-2022 t/m 04-03-2022: Voorjaarsvakantie. 
 
Maart 2022: 
09-03: Biddag. 
16-03: Meester en Juffendag. 
29-03: Inloopmorgen (8.30 – 8.45) uur en open  
  klasmorgen (nieuwe gezinnen). 
30-03:   Grote Rekendag. 
 

http://www.komoverenhelp.nl/kleding


 

 

April 2022: 
13-04: 19.00 uur: Paasviering in de Molukse kerk 
   (leerlingen, ouders/verzorgers en personeel). 
14-04: 12.30 uur: 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. 
21-04:  Boekpromotie. 
22-04:    Koningsontbijt; Koningsspelen. 
27-04:    Koningsdag, leerlingen vrij. 
 
25-04-2022 t/m 06-05-2022: Meivakantie. 
 
Mei 2022: 
17-05:  Schoolfotograaf. 
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. 
21-06: Bedankavond, afsluitende activiteit. 
22-06: Rapport mee. 
23-06: Spreekavond. 
28-06: Schoolreis. 
 
Juli 2022: 
05-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur. 
05-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur. 
08-07:  11.00 uur: Start Zomervakantie. 
 
11-07-2022 t/m 19-08-2022: Zomervakantie.  
 
 


