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Beste ouder(s)/ verzorgers, 

Het is fijn om de eerste weken op de Zaaier rond te lopen. Ik raak steeds 

meer vertrouwd met mijn nieuwe plaats en functie. Ik heb genoten van de 

barbecue. Het eten was lekker en het was leuk om op deze informele manier 

met elkaar kennis te maken. In de kantlijn vindt u belangrijke data. Let hierbij 

op de studiedag op de vrijdag voor de herfstvakantie. De kinderen hebben op 

deze dag vrij. 

Personeel 
Juf Jorinda trouwt op woensdag 26 september. Wij bidden en wensen haar 

en Evert een prachtige dag toe. De kinderen van groep 1/2 zijn hiervoor ’s 

middags uitgenodigd. Een prachtige ervaring voor hen. Een dankjewel voor 

de ouders die hen willen ophalen.  

Juf Sijlize gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Zij neemt na 

haar zwangerschapsverlof ook ouderschapsverlof op. Dit betekent dat ze 

vanaf de herfstvakantie t/m de zomervakantie geen les geeft. Zij wordt deze 

periode vervangen door juf Willemijn Odding. We zijn blij en dankbaar dat 

we haar voor deze functie hebben kunnen benoemen. We kijken uit naar een 

goede samenwerking. 

Er is een krapte m.b.t personeel op de onderwijsmarkt. Wanneer er 

vervanging nodig is proberen we dit zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. 

De invulling van de vervanging proberen wij zo snel mogelijk naar ouders te 

communiceren. Wanneer u mensen kent die mogelijk kunnen invallen, dan 

mogen zij contact opnemen met ondergetekende.  

Studie 
Deze week ben ik gestart met de 2-jarige opleiding voor schoolleiders en 

leidinggevenden. Een prachtige opleiding die zich specifiek richt op leiding 

geven in het primair onderwijs. Het is een verrijking om met medecursisten 

deze kennis te ontvangen en in deze periode met elkaar op te trekken. Deze 

opleiding is op de dinsdagen. Hierdoor zal ik op de dinsdagen slechts beperkt 

aanwezig zijn. Hiernaast heb ik op dinsdag 25 en woensdag 26 

september een 2-daagse seminar. Op deze dagen ben ik ook niet op school 

aanwezig.  

Gebedsgroep 
Maandag 3 september was de gebedsgroep voor het eerst in de school. Een 

rijkdom om te weten dat ouders biddend om de school heen staan. Op 

maandag 1 oktober komen zij om 08.30 uur weer bij elkaar. Wanneer u mee 

wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom. 

Belangrijke data: 

Maandag 24 
september 
Presentatie Iljo de 

Keijzer  

Woensdag 26 
september 
Juf Jorinda trouwt 

Maandag 1 oktober 

 Groep 5 t/m 8 
excursie naar 
Rijksmuseum 

 Gebedsgroep 

 Avond: klusouders 
 
Vrijdag 12 oktober 
Studiedag team – 

leerlingen vrij 

Maandag 15 t/m 
vrijdag 19 oktober 

 Herfstvakantie 

 Overzetten ICT-

netwerk 

Maandag 5 november 
Hedelse paardenmarkt 

Woensdag 7 
november 

 Nationaal 

schoolontbijt 

 Dankdag 

Donderdag 29 
november 
Gespreksavond 
 
Vrijdag 30 november 
Rapport mee 
 
Donderdag 20 
december 
Kerstviering 
 

 

 
 
 



Klusouders 
Afgelopen maandagavond heb ik kennis mogen maken met de klusouders. Ik ben wat bijgepraat over de 

werkzaamheden en er zijn veel werkzaamheden opgepakt. Wij zijn ontzettend blij met het werk dat zij voor 

de school doen of door ouders op andere manieren voor de school gedaan wordt. Wanneer u interesse 

heeft om met de klusouders mee te draaien of u bent nieuwsgierig naar wat zij doen, neem dan contact op 

met Erwin Schilders, tel. 06-42571496. 

Schoolgids en jaarkalender 
De schoolgids en de jaarkalender zijn helaas nog niet klaar. Het is daarom belangrijk om de belangrijke data 

van de Nieuwsbrief in de agenda te noteren. Wanneer deze gereed zijn ontvangt u deze zo snel mogelijk. 

ICT 
In de herfstvakantie veranderen wij van ICT-dienstverlener. Het ICT-netwerk wordt in deze periode 

overgezet. Hiernaast komen in de klassen nieuwe touchscreenborden en worden de centrale leerlingpc’s 

gedeeltelijk vervangen door in de klas te gebruiken laptops.  

Ouderbijdrage 
Rond 1 oktober ontvangt u een verzoek met betrekking tot betaling van de ouderbijdrage. Voor meer 

informatie verwijs ik u naar de eerder verstuurde brief.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
28 augustus hebben de leerlingen een toestemmingsformulier ontvangen. Nog niet iedereen heeft deze 

ingeleverd. Wanneer deze nog niet is ingeleverd vragen wij u om deze zo spoedig mogelijk bij de leerkracht 

in te leveren. 

Iljo de Keijzer 
Iljo de Keijzer werkt sinds 2005 voor de GZB op de Filipijnen. Zij werkt hier mee aan de training van 

leerkrachten en kerkelijk werkers. Op maandag 24 september komt zij op school om hierover te vertellen 

aan de leerlingen. Het zendingsgeld van de maand oktober is voor haar werk bestemd.  

Sportweek 
Als extra bijlage ontvangt u informatie over de Nationale sportweek van de gemeente Maasdriel. Graag 

sturen wij deze informatie aan u door. Voor meer informatie, ga naar  www.sjorssportief.nl (voor vragen bij 

inschrijven mail naar spelen@welzijnbommelerwaard.nl).   

Protocol vervoer kinderen 
Rondom de bruiloft van juf Jorinda ontving ik verschillende vragen m.b.t. vervoer en veiligheid van 

kinderen. Vanuit de in Nederland geldende regels hanteren wij de volgende regels m.b.t. het vervoer van 

kinderen in schoolverband. 

 De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter met een maximaal gewicht van 36 kilo zowel 

voorin als achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger moeten gebruiken. 

Anderen moeten de veiligheidsgordel gebruiken. 

 Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje dat tegen 

de rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld. 

 Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer. Ook gordelgeleiders mogen niet gebruikt 

worden, behalve voor kinderen die kleiner zijn dan 1,50 meter voor wie geen zittingverhoger te krijgen 

is omdat ze te zwaar (>36 kilo) zijn. De gordelgeleider moet goed door het oog van de naald kunnen 

bewegen. 

Uitzonderingen betreffen de volgende situaties: 

 Als niet alle zitplaatsen op de achterbank voorzien zijn van een autogordel, mogen passagiers groter 

dan 1,35 meter los op de achterbank vervoerd worden, zolang de aanwezige gordels maar worden 

gebruikt. Er mogen niet méér passagiers vervoerd worden dan er gordels beschikbaar zijn. 

 Kinderen vanaf 3 jaar en korter dan 1,35 meter mogen alleen achterin. 

http://www.sjorssportief.nl/
mailto:spelen@welzijnbommelerwaard.nl


 Als er al twee kinderbeveiligingsmiddelen op de achterbank in gebruik zijn en een derde past niet meer, 

dan mag een derde kind wel mee op de achterbank mits het 3 jaar is en in de gordel zit.In incidentele 

gevallen, als er geen kinderbeveiligingsmiddel beschikbaar is, het niet de auto van de eigen 

(pleeg)ouder is en niet de eigen (pleeg)ouder achter het stuur zit, mogen kinderen vanaf 3 jaar in de 

gordel op de achterbank vervoerd worden in plaats van met een kinderbeveiligingsmiddel. Voorwaarde 

is dat het slechts om een korte afstand gaat. 

Hiernaast geven wij het volgende advies m.b.t. het gebruik van de airbag: Ook bij kinderen tot 12 jaar kan 

het raadzaam zijn de airbag uit te schakelen omdat zij soms nog niet de juiste lichaamslengte voor de 

airbag. Kan de airbag niet uit, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren. 

Kinderen zijn, mits er aan de algemene veiligheidsregels wordt voldaan, tijdens het vervoer in een auto (in 

schoolverband) verzekerd. Deze verzekering geldt niet voor het voertuig waarin zij worden vervoerd. 

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 gerust even binnen. 
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  


