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Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

Het schooljaar is begonnen. De school is weer gevuld met het geluid van 

kinderstemmen en in de klassen wordt er hard gewerkt. Voor veel kinderen 

is zo’n eerste week best spannend, terwijl voor anderen het schooljaar niet 

snel genoeg kan beginnen. Op mij waren beide gevoelens van toepassing. 

Zo’n eerste kennismaking brengt een stukje spanning met zich mee en 

tegelijkertijd was (en ben) ik enorm enthousiast om te beginnen. 

Het is voor mij een intensieve en goede week geweest. Het was fijn om met 

u en de kinderen kennis te maken. Het is fijn om samen met het team te 

werken aan goed onderwijs op de Zaaier. Ook is het mooi om tijdens deze 

eerste week de betrokkenheid op school van ouders te zien. Er worden ook 

veel hand- en spandiensten binnen en rond de school verleend. Hartelijk 

dank hiervoor! 

De komende periode hoop ik ook met de verschillende commissies kennis te 

maken. Hiervoor neem ik contact op met één van de personen van de 

commissie. 

Startregel 
We zijn het jaar begonnen met de schoolregel: ‘we wandelen in de gang’. Dit 

wordt door de leerlingen goed opgepakt. Compliment hiervoor! De komende 

periode blijven we hier aandacht aan besteden.  

Luistergesprekken 
Op dinsdagavond 28 augustus zijn er voor de groepen 5 en 7 

luistergesprekken. Deze week is hierover door mij een mail verstuurd. De 

planning heeft u per mail ontvangen van de leerkrachten. 

Luizenmoeders 
Iedere maandagochtend na de vakanties vinden er luizencontroles plaats. De 

moeders kunnen hierbij nog wat hulp gebruiken. Als u de mogelijkheid heeft 

om te helpen kunt u dit doorgeven via ohc@dezaaierhedel.nl. 

Barbecue 
Nog een laatste herinnering aan de barbecue. Deze is op vrijdag 31 augustus. 

Als u uzelf nog niet heeft opgegeven, vragen wij u dit zo snel mogelijk te 

doen via ohc@dezaaierhedel.nl. Wij hopen u te ontmoeten. 

 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  

Belangrijke data, 

aanvullingen: 

 

Dinsdag 28 augustus 

Luistergesprekken 

groep 5 en 7 

Woensdag 26 

september 

Trouwdag juf Jorinda  

 

Vanuit vorige 

nieuwsbrief: 

Vrijdag 31 augustus 

Barbecue 

 

Maandag 3 september 

Bijeenkomst 

gebedsgroep 

Informatieavond 

 

Maandag 3 oktober 

Gebedsgroep 
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