
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Welkom 
In de afgelopen periode is ingestroomd in stamgroep 1a Dani van den Top. 
Binnenkort starten Lotte Boers, Hannah Verbeek en Noor van Dam. Gezellig 
en fijn om jullie te ontmoeten hier op school. Wij hopen dat jullie het snel 
naar jullie zin hebben.  
 
 
Schoolfotograaf 
Dinsdag 17 mei komt de fotograaf weer op school. Het is heel fijn dat er ook 
weer broertjes en zusjes mee mogen op de foto ! 
Meer informatie voor u als ouder volgt na de meivakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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,- per leerling. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL30RABO0337.5141.19 
Graag onder vermelding van de naam en de 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. 

April    /   jaargang 4  /   nummer 4 

  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van April 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 2021-2022 
 
25-04-2022 t/m 06-05-2022: Meivakantie. 
 
Mei 2022: 
16-05 t/m 20-05: Schoolvoetbaltoernooi 
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. 

 



 

 

Paasfeest 
Licht en duisternis dat was het thema van de 
Paasviering. We kijken terug op een mooie viering met 
elkaar. Samen zingen, gedenken en vieren. Het lijden 
en sterven van de Heere Jezus, maar Hij is ook 
opgestaan! Die boodschap is door de kinderen aan ons 
doorgegeven. We hopen dat iedereen vanuit dat Licht 
mag leven. Het was fijn om zo elkaar weer te 
ontmoeten. Bedankt voor uw komst.  
 

 
 
 
Damtoernooi  
Op 30 maart hebben we met de groepen 5-8 
meegedaan aan het schooldamtoernooi.  
Met 3 teams van 4-6 kinderen hebben we onze school 
kunnen vertegenwoordigen. We hebben ons best 
gedaan, maar het was vooral gezellig!  
1 team is zelfs in de top 5 beland.   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Koningsspelen 2022 
Vrijdag 22 april doen wij mee met de koningsspelen. 
Alle kinderen mogen die dag verkleed naar school 
komen. Met elkaar zingen we dan het volkslied en 
doen we de koningsdans. Daarna eten we met elkaar 
op school. Hierna worden alle kinderen verdeeld in 
kleine groepen en zal er een spelcircuit worden 
georganiseerd. 
We hopen op een zonnige en sportieve dag!  
 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Het schoolvoetbaltoernooi vindt plaats in week 20,  
maandag 16 t/m vrijdag 20 mei 2022. 
De groepen 3 t/m 8 mogen mee doen met het 
toernooi.   
 
 
Schoolreisjes 
Het duurt nog even maar op 28 juni gaan we met de 
stamgroepen 1-3 op schoolreis. Dit jaar gaan we met 
de kinderen van stamgroep 1a en 1b naar speeltuin de 
Pol in Veenendaal Met de kinderen van stamgroep 2 
en 3 gaan we Dolfinarium in Harderwijk. T.z.t. 
ontvangt u verdere informatie. 
 
 
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!  
 
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) 
 
 
Nieuws vanuit de Zendingscommissie    
Het komende half jaar willen we graag het 
zendingsgeld gebruiken voor de situatie rondom de 
Oekraïne. 
 Vanuit Lunteren wordt de organisatie ‘Hart en handen 
voor Oekraïne’ ondersteund.  
Petro en Dianne Bernyk-Van der Lingen wonen in de  
Oekraïne. Zij wonen aan de grens van Hongarije en zijn 
werkzaam in het berggebied van de Karpaten. 
Momenteel zijn ze ook erg druk met het verdelen van 
hulpgoederen die vanuit Nederland worden 
aangeleverd. Voor meer info kunt u kijken op de 
website www.h2oek.com. 
Naast het zendingsgeld willen we ook graag concreet 
hulp bieden aan de hand van levensmiddelen. We 
zouden het mooi vinden wanneer iedereen iedere 
week wat mee naar school zou willen nemen: 
 
Week 15: Koffie en Rijst 
Week 16: Blikgroenten en thee 
Week 19: Havermout en crackers 
Week 20: Bliksoep en pasta 
 
Heel erg bedankt alvast voor het meedoen aan dit 
doel. 
 
 
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. 
 
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: 
13 mei 2022  
10 juni 2022 
1 juli 2022 
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de MR 
Afgelopen vergadering hebben we weer verschillende 
onderwerpen behandeld: De Begroting over 2022 
kwam langs. Mooi om te zien dat er geld direct ten 
goede komt aan het onderwijs, zodat ook dit helpt om 
gedegen onderwijs te kunnen geven. Vervolgens 
willen wij als MR ons gaan professionaliseren. We 
hebben met elkaar besproken hoe we dit vorm gaan 
geven. Daarnaast zijn wij als MR wat zoekende hoe we 
bekendheid en openheid uitstralen naar u als ouders. 
Ook dit hebben we behandeld en hiervoor hebben we 
al wat mooie ideeën gekregen die we nog verder 
hopen uit te werken. We willen graag meer voor de 
school betekenen, wellicht kunt u hier in meedenken. 
Dit kan door een mail te sturen naar 
mr-nederwoud@smdb-lunteren.nl 
 
 
Schoolfruit 
De afgelopen 20 weken hebben we gebruik kunnen 
maken van het EU schoolfruit. Door veel kinderen 
wordt het gezien als een waardevolle aanvulling. En is 
er ook goed gebruik van gemaakt.  
Ook bedankt voor alle ouders die telkens het fruit 
wilde snijden! 
Als school vinden we gezonde voeding belangrijk. 
Daarom houden we de woensdag t/m vrijdag als 
schoolfruitdagen.  
 
Wat kunt u meegeven? 
Op de schoolfruitdagen kunt u uw kind fruit of groente 
meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, 
mandarijn, kiwi, aardbeien of druiven. Of een bakje 
met snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of 
paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de 
smaakontwikkeling van uw kind.  
 
 
Schoolmelk 
Ook hebben we de afgelopen 20 weken gebruik 
kunnen maken van het EU schoolmelk. Een heel nieuw 
initiatief vanuit de EU. Ook hier hebben veel kinderen 
gebruik van gemaakt. Als team gaan we het EU 
schoolmelk evalueren en bekijken hoe we ook komend 
schooljaar hiermee omgaan. 
 
 
Centrum 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 tot en 
met de zomervakantie 2022 voor de leeftijd 4-12 jaar. 
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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 
 
 
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! 
 
 
Pleintoezicht 
Vanwege het continurooster zijn we nog op zoek naar 
enkele ouders die (wekelijks) toezicht willen houden 
tijdens de middagpauze op het plein. Het gaat om een 
half uur 'pleinwacht' tijdens het buitenspelen van 
12.15 - 12.45 uur. Er is hiervoor een vrijwilligers-
vergoeding beschikbaar. Lijkt u dit leuk, wilt u helpen 
of wilt u meer informatie neem dan contact op met 
Gerrika Vaarkamp (06-15532109). 
 
 
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 op 
school. 
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! 
 
 
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. 

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 wel eens 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 
 
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. 
 
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 
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Belangrijke data cursusjaar 2021-2022 
 
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.  


