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Augustus 2018 
 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

De (warme) zomervakantie ligt alweer bijna achter ons. De eerste schooldag 

staat weer voor de deur. De voorbereidingen zijn in de vakantie gedaan. De 

klassen zijn weer klaargemaakt om gebruikt te kunnen worden waarvoor ze 

gebouwd zijn: onderwijs! 

Nieuwe start 
We zijn blij en dankbaar dat we na de vakantie weer met een volledige 

bezetting het jaar kunnen starten, een prachtig team. Voor u zijn er het 

komende jaar enkele nieuwe gezichten. In groep 5/6 is juf Klazina het team 

komen versterken. In groep 7/8 werkt juf Willeke samen met juf Willemieke. 

We kijken ernaar uit om u en de kinderen na 6 weken schoolvakantie weer te 

mogen begroeten. 

Ook voor mij is het een nieuwe start in een nieuwe omgeving. Ik heb ernaar 

uitgekeken om te kunnen starten. De komende weken hoop ik graag met u 

en de kinderen kennis te maken.  

Jaaropening en kennismaking 
Dinsdag 21 augustus starten we de dag met de jaaropening. U bent van harte 

uitgenodigd om dit samen met de kinderen bij te wonen. Aansluitend is er 

een ‘officieel’ kennismakingsmoment met ouders. Tijdens dit moment zal ik 

eerst iets over mijzelf vertellen en over mijn verlangen om in Hedel 

werkzaam te zijn. Hierna is er ruimte voor het stellen van vragen en 

ontmoeting. De Ouderhulpcommissie zorgt voor de koffie en wat lekkers. 

Iedereen van harte uitgenodigd. 

Schoolgids en jaarkalender 
De schoolgids en de jaarkalender zijn beiden nog niet klaar. De komende 

weken willen wij deze afronden. Wanneer deze gereed zijn ontvangt u deze 

zo snel mogelijk. 

Barbecue 
De traditionele barbecue staat weer ingepland. Deze is op vrijdag 31 

augustus. Inloop vanaf 17.30 uur. We beginnen de avond om 18.00 uur in de 

hal met gebed en enkele mededelingen. De avond heeft een open einde; u 

kunt vertrekken wanneer u dat wilt. Rond 20.00 uur willen we alles weer 

opruimen.  

Elk bij school betrokken gezin is welkom en voor alles wordt gezorgd. Wilt u 

z.s.m. aan de ouderhulpcommissie doorgeven of u komt en met hoeveel 

volwassenen en kinderen? Dat kan via dit emailadres: ohc@dezaaierhedel.nl. 

Belangrijke data: 

 

Dinsdag 21 augustus 

Jaaropening 

Kennismaking met 

ouders 

 

Vrijdag 31 augustus 

Barbecue 

 

Maandag 3 september 

Bijeenkomst 

gebedsgroep 

Informatieavond 

 

Maandag 3 oktober 

Gebedsgroep 
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Informatieavond 
Op maandag 3 september is er weer de informatieavond bij ons op school. In 
de klassen wordt door de leerkrachten uitleg gegeven over de gang van 
zaken in de groepen.   
Vanwege het specifieke karakter van groep 3 is de eerste ronde in groep 3/4 
gericht op groep 3 en de tweede ronde op groep 4.  
Vanwege de specifieke voorlichting van groep 8 is de eerste ronde in groep 
7/8 gericht op groep 8 en de tweede ronde op groep 7. 

Programma:  

19.30 uur Inloop met koffie  
19.45 uur Opening 
20.00 uur Start ronde 1  
20.40 uur Start ronde 2  
Tussen ronde 1 en ronde 2 is er een kort wisselmoment 
Wij hopen u allen op deze avond te kunnen ontmoeten. 
 

Groepsindeling en werkdagen teamleden 

 

Verkeersveiligheid 
De kinderen gaan weer naar school. Wij vragen u alleen te parkeren in de 
daarvoor bestemde Daarnaast vragen we u alleen te parkeren in de daartoe 
bestemde parkeervakken. Hiernaast vragen wij u om uw kind binnen het hek 
op te wachten.  
 

Aandacht voor de leerling 
Van een kwartier voor schooltijd tot een kwartier na schooltijd zijn de 
leerkrachten er voor de leerlingen. Heeft u persoonlijke vragen of vragen 
over de voortgang, dan vragen wij u om een gesprek met de leerkracht in te 
plannen of dit op een ander moment te bespreken.  
 

Ziekmeldingen op maandag 
Op maandagmorgen hebben we weekopening met het team van 08.00-08.15 
uur. Wilt uw ziekmeldingen of andere mededelingen op deze dag voor 8.00 
uur of na 8.15 uur aan ons doorgeven?    
 

Vragen  
Heeft u vragen en/ of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven. Bij 
het begin en het einde van de schooldag sta ik zoveel mogelijk bij het hek. 
Loop op andere momenten tijdens de eerste weken gerust even binnen. 
 
Een hartelijke groet namens het team, 
 
Bas van Ballegooijen  

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DODERDAG VRIJDAG 

VOORSCHOOL Juf Mariët - Juf Mariët - - 
GROEP 1 / 2 Juf Sijlize Juf Sijlize/ 

Juf Jorinda 
Juf Jorinda Juf Jorinda Juf Jorinda 

GROEP 3 / 4 Juf Dilia Juf Dilia Juf Dilia Juf Dilia Juf Dilia 
GROEP 5 / 6 Juf Klazina Juf Klazina Juf Klazina/ 

Juf Rianne 
Juf Rianne Juf Rianne 

GROEP 7 / 8 Juf Willeke Juf Willeke Juf 
Willemieke 

Juf Willemieke/ 
Juf Willeke 

Juf Willemieke 

RT Juf Dorine Juf Dineke Juf Dineke Juf Dineke Juf Dineke 
RT  Juf Dorine    
IB - - - Juf Heidi - 
MA - - - Juf Hanneke Juf Hanneke (mo) 
DIRECTIE Meester Bas - Meester Bas Meester Bas - 

Jaaropening team 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


