NIEUWSBRIEF
December 2018
Beste ouder(s)/verzorgers,

Belangrijke data:
Maandag 10
december
Klusavond
Dinsdag 11 december
Kerstbakjes maken
groep 1 t/m 8
Woensdag 12
december
Kerstbakjes maken
voorschool
Donderdag 20
december
Kerstviering
De groepen 1-2 zijn
‘smiddags vrij
Vrijdag 21 december
Alle kinderen school
van 10.00-12.00 uur
Maandag 7 januari
08.30 uur start na de
kerstvakantie
Gebedsgroep
Maandag 7 en
dinsdag 8 januari
Bezoek JGZ, zie bijlage
Woensdag 30 januari
Studieochtend

December heeft zijn intrede gedaan en het nieuwe jaar staat voor de deur. De
afgelopen periode is voorbij gevlogen. We mogen de komende periode stil staan
bij de geboorte van de Heere Jezus. Mooi dat we met elkaar deze bewuste
momenten mogen en kunnen vieren. We wensen jullie goede laatste weken toe
bij de afsluiting van dit kalenderjaar.

Personeel
Theo, de man van juf Ihmels en de vader van juf Dorine is woensdag 21 november
geopereerd. Op dinsdag 4 december heeft er opnieuw een ingreep plaats
gevonden. De weg van herstel is nog een lange weg.
Door instroom van leerlingen in groep 1-2 zijn we op zoek naar een
onderwijsassistent die ons wil helpen. U kunt ons helpen door deze advertentie te
delen. De advertentie vindt u op de website: http://www.dezaaierhedel.nl/

Schoolontwikkeling
De afgelopen periode zijn juf Dineke en juf Dorine begonnen met het ombouwen
van de centrale hal tot leerplein. Deze ruimte is inzetbaar voor alle groepen. Hier
is ruimte voor leerlingen om stil voor zichzelf te werken of voor samenwerken.
Elke groep heeft meegedacht over het maken van afspraken. Van hieruit komen
we tot 5 gezamenlijke leerpleinafspraken. Deze afspraken krijgen een zichtbaar
plaatsje in de hal.
Donderdagmiddag 29 november zijn we gestart met de scholing Expliciete Directe
Instructie. Met EDI sluiten we aan bij de aanwezige vaardigheden van de
leerkrachten en komen we tot een herkenbare en eenduidige didactische lijn
binnen de gehele school. Mooi om met elkaar na te denken over onze primaire
taak: het lesgeven. Het was een verrijkende middag. De volgende studieochtend
is woensdag 30 januari. De leerlingen zijn deze ochtend vrij.

Kerstviering
Donderdag 20 december vieren we met elkaar het Kerstfeest. Tijdens deze viering
staan we stil bij de geboorte van de Heere Jezus. We vieren dit in de kerk,
tegenover de school. In de periode tot deze viering wordt hier in de klassen extra
aandacht aan geschonken. De kinderen verwachten wij op deze avond voor 18.45
uur bij de eigen juf in de klas. Na afloop gaan de leerlingen samen met hun juf
terug naar school. Zij krijgen daar wat te drinken, iets lekkers en ontvangen het
gekozen kerstboek.
U bent allen van harte uitgenodigd om bij deze viering in de kerk aanwezig te zijn.
De collecte tijdens deze viering is voor de voedselbank. Inloop vanaf 18.30 uur,
aanvang 19.00 uur. Na afloop bent u tot 21.30 uur van harte welkom om een
kopje koffie of thee te komen drinken en elkaar te ontmoeten.

De kinderen van groep 1 en 2 zijn op donderdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.
Vrijdagmorgen 22 december begint de school voor alle leerlingen om 10.00 uur en
eindigt voor iedereen om 12.00 uur.

ICT
De komende periode denken we na over vernieuwing van de website. We willen
dit het huidige schooljaar nog realiseren.
We oriënteren ons op de inzet van digitale verwerkingssoftware. In onze visie op
onderwijs neemt de leerkracht een centrale rol in. Tegelijkertijd kan digitale
verwerking de leerkracht ondersteunen in een gedifferentieerd onderwijsaanbod.
We hebben inmiddels verschillende gesprekken gevoerd en komen op korte
termijn met een keuze voor een proeflicentie. De leerkrachten in groep 7-8 gaan
deze digitale verwerkingssoftware in de praktijk toepassen. Op basis hiervan
maken we een keuze over inzet en toepassing van digitale verwerkingssoftware
voor het komende schooljaar.

Opbrengst herfstmarkt
De herfstmarkt heeft het prachtige bedrag van €721,10 opgeleverd. Elke groep
heeft € 100,- euro ontvangen om dit vrij te besteden aan speelmaterialen. De
leerlingen worden betrokken bij de besteding van dit bedrag. Het overige geld
wordt gebruikt voor aanschaf schoolbrede speelmaterialen.

Koorduitreiking aan fuseliers Prinses Irenebrigade door groep 7-8
Donderdag 15 november vond er een beëdiging en koorduitreiking plaats. De
leerlingen van groep 7-8 mochten samen met oud-strijders deze koorden
uitreiken. Op de website van de fuseliers is hier een artikel over te vinden:
https://www.fuseliers.nl/nieuws/koorduitreiking/

Voetbalplein
Van verschillende ouders hebben we reacties ontvangen op de oproep tot hulp bij
het realiseren van een voetbalplein. Leuk! Vanuit de reacties inventariseren we de
mogelijkheden die we hebben voor het plein. Daarna neem ik contact op met de
mensen die zich opgegeven hebben om te plannen. Wanneer u zich hiervoor nog
op wilt geven, dan kunt u dat doen doorgeven aan ondergetekende of via de mail:
b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl
Koorduitreiking
fuseliers

December
Afgelopen week las ik op de website www.groterworden.nl een artikel over de
extra spanning die de decembermaand meebrengt voor kinderen. Zelf ben ik
ouder van 2 jonge kinderen en ik herken dit. Het is wat laat dat ik dit artikel deel,
maar toch wil ik het graag met u delen. December – groter worden. Alvast voor
volgend jaar.

Allergieën
Bij vieringen en schoolse activiteiten willen we rekening houden met leerlingen
met allergie. Wanneer uw zoon/ dochter een allergie heeft, dan zijn wij graag
hiervan op de hoogte. Wilt u dit aan ons doorgeven?

JGZ
Op maandag 7 en dinsdag 8 januari komt de doktersassistent op school voor
gezondheidsonderzoek. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, ontvangt
u per post een uitnodiging en een vragenlijst. Meer informatie, zie bijlage.

Klusouders
De volgende klusavond is maandag 10 december. 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. 0642571496.

Gebedsgroep
Op maandag 7 januari komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Wanneer u mee wilt bidden of
wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

