NIEUWSBRIEF
Februari 2019 - extra
Beste ouder(s)/verzorgers,

Belangrijke data:
Woensdag 27 februari
Open dag: Bijlage
Maandag 4 t/m
vrijdag 8 maart
Voorjaarsvakantie
Maandag 11 maart
Gebedsgroep
Klusavond
Dinsdag 12 maart
Inloopavond groep 2
t/m 8, 19.00-20.00 uur
Woensdag 13 maart
Biddag –
kerkdienst om 10.00
uur
Rapport mee naar huis
Vrijdag 15 maart
Pannenkoekendag
voor opa’s en oma’s
Dinsdag 26 maart
Excursie Kamp Vught
door groep 7/8
Woensdag 27 maart
Studiedag SCOB –
leerlingen vrij
Vrijdag 5 april
Excursie Regionaal
Archief Rivierenland
door groep 5/6

Afscheid juf Sijlize

Hierbij een extra Nieuwsbrief met daarin aandacht voor de aanpak van het
voetbalplein en ander nieuws dat wij graag voor de voorjaarsvakantie onder uw
aandacht brengen.

Personeel
Juf Sijlize heeft donderdag 14 februari afscheid genomen van de school.
Verschillende ouders hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om haar de
hand te drukken. Na schooltijd hebben wij met het team afscheid genomen. Wij
wensen haar van harte Gods zegen.

Voetbalplein
De kinderen van onze school willen graag het hele jaar door kunnen voetballen.
Zoals eerder aangegeven willen wij het voormalige plein van Humpie Dumpie
ombouwen tot voetbalplein. Deze ombouw staat gepland op de zaterdagen 16 en
30 maart. Een aantal ouders hebben toegezegd te kunnen helpen, maar vanwege
afzeggingen hebben we op dit moment onvoldoende mankracht om het plan in 2
zaterdagen te realiseren. Wij hebben uw hulp nodig! Wanneer u één zaterdag of
een gedeelte van een zaterdag aanwezig kunt zijn, dan horen wij dit graag.
Tijdens de eerste zaterdag willen wij het plein leeghalen, proberen vol te rijden
met zand en klaar te maken voor bestrating. Op 30 maart willen wij het plein
verder bestraten, zodat het gebruikt kan worden als voetbalplein.
De school zorgt deze dag voor koffie, iets lekkers bij de koffie en lunch.
Wanneer u kunt helpen horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan
ondergetekende of mailen naar b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl. De school
en de kinderen hopen op voldoende hulp, zodat er lekker gevoetbald kan worden.

Open dag
Woensdag 27 februari is de open dag voor zowel de huidige ouders als mogelijke
nieuwe ouders. Nieuwe ouders zijn welkom vanaf 08.45 uur en geven wij graag
een rondleiding en extra informatie over de school. Ook is er voor hen de
mogelijkheid om een les bij te wonen in één van de groepen. In de bijlage
ontvangt u de flyer. Wilt u deze onder de aandacht brengen?
Ook u heeft deze dag de mogelijkheid om een les van uw kind bij te wonen. U
bent van harte welkom vanaf 10.15 uur. Van 10.30 tot 11.30 kunt u 2 lessen in de
klas van uw kind/kinderen bijwonen. We vinden het leuk wanneer u aanwezig
kunt zijn.

Pannenkoekendag
Vrijdag 15 maart organiseert de school weer de traditionele
pannenkoekendag. Deze dag mogen de opa’s en/of oma’s van de kinderen
gezellig pannenkoeken komen eten op school. Uw kind krijgt ook een
pannenkoek, houdt u hier rekening mee met het vullen van de
broodtrommel?
Het programma voor deze dag is als volgt:
 10.45 uur:
 10.45 uur:
 11.00 uur:
 11.45 uur:
 12.15 uur:
 12.30 uur:
 13.15 uur:

ouders die thuis pannenkoeken gebakken hebben mogen
deze op school afgeven.
inloop opa’s en oma’s
begin van de maaltijd
einde van de maaltijd. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan
naar huis.
inloop opa’s en oma’s
start maaltijd voor de groepen 5 tot en met 8
einde maaltijd

Biddag
Woensdag 13 maart vieren we biddag. Een moment waarin we bewust stil
staan bij Gods trouw en hoe wij Hem kunnen dienen. Het thema is ‘Wat vraag
jij?’. Ds. Mulder zal deze dienst leiden. De viering begint om 10.00 uur in de
kerk bij de school en u bent ook welkom! U kunt zelf uw plaatsje opzoeken in
de kerk, maar u kunt ook aansluiten in de rij bij uw kind. Na afloop is er in de
hal van de school gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie of thee.
We zien uit naar uw komst!

Projecteducatie goed-beter-best
De gemeente Maasdriel start een project waarin ouders vaardigheden
aangereikt krijgen om hun kinderen op een goede manier te ondersteunen bij
de ontwikkeling op de basisschool. Dit project is specifiek gericht op de
ondersteuning van ouders met kinderen in de kleuterleeftijd. Wanneer u
interesse hebt kunt u dit deze week doorgeven aan ondergetekende of mailen
via b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl.

Vanuit de GGD - bedplassen

Motorische activiteit in
groep 1/2

Een bijdrage van Ilse van Wijk, Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid.
‘Onze zoon (6 jaar) plast nog regelmatig in zijn bed. Het lijkt ook wel of hij niet
wakker wordt om naar de wc te gaan. Hij wil graag logeren bij vriendjes, maar
durft dat nu niet. Hoe pakken we dit aan?’
Sommige kinderen van 5 jaar en ouder worden ’s nachts niet wakker van een
volle blaas. Ongeveer 15 procent van de kinderen tussen de 5 en 6 jaar plast
een of meerdere keren per week in bed. Als ze ouder worden, verdwijnt het
bedplassen meestal vanzelf.
Kinderen die ’s nachts in bed plassen schamen zich daar meestal voor. Ze
durven niet bij een vriendje of vriendinnetje te logeren of op vakantie te gaan.
Hoe ouder kinderen worden, hoe vervelender ze het bedplassen gaan vinden.
Ook voor de ouders is het lastig. Je moet regelmatig ’s nachts je kind en het
beddengoed verschonen en extra wassen.

Rekenen in groep 1/2

Wat kunt u doen om bedplassen te verhelpen?



Wees altijd positief tegen uw kind. Straf geven heeft geen zin.
Een luier is geen goed idee. Kinderen die oud genoeg zijn, kunnen meehelpen het bed te
verschonen. En vergeet niet uw kind een complimentje te geven als het een nacht droog is
gebleven.
 Wees geduldig en zet uw kind niet onder druk. Het is niet binnen een paar dagen over.
 Voordat u zelf naar bed gaat, kunt u uw kind wakker maken om een plas te doen. Het is dan
belangrijk dat uw kind goed wakker is en beseft dat het plast.
 Stickermethode: uw kind mag elke keer als het droog is gebleven een sticker op de kalender
plakken. Spreek af dat uw kind bijvoorbeeld na een paar droge nachten een klein cadeautje krijgt.
Meer informatie over bedplassen vind je op de website van het Kenniscentrum Bedplassen.

Ouderportaal
We merken regelmatig dat niet alle adres- en e-mailgegevens die bij ons bekend zijn, actueel zijn. U kunt dit
als ouders zelf controleren en eventueel aanpassingen aan ons doorgeven. Dit kan via het ouderportaal.
Wilt u zelf even controleren of uw gegevens kloppen? We ontvangen ook graag de nog ontbrekende
adressen van ouders die op verschillende adressen wonen. Wilt u deze via het ouderportaal aan ons
doorgeven of gewoon per mail? Alvast hartelijk dank voor het controleren. Mocht u geen inlogcode (meer)
hebben voor het ouderportaal, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind of aan juf Hanneke.

Verkeer bij school
De schoolomgeving moet een plek zijn waar de kinderen veilig naartoe kunnen gaan. We zien over het
algemeen dat ouders de veiligheidsregels, rustig rijden en het niet parkeren voor de witte kruizen, goed in
acht nemen. Tegelijkertijd zit een ongeluk in een klein hoekje. Vanwege het mooie weer zal het de
komende periode waarschijnlijk drukker worden met fietsers en voetgangers. Wij vragen u hier zoveel
mogelijk rekening mee te houden.

Gebedsgroep
Op maandag 11 maart komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Gebed is een zegen voor de
school. 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

