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Beste ouder(s)/verzorgers, 

Het is heerlijk om weer in het licht terug naar huis te kunnen fietsen. Onderweg 

zie ik op verschillende plaatsen de lente weer ontluiken en de natuur kleur 

krijgen. Een prachtige periode van het jaar om met elkaar bij stil te staan en van 

te genieten! 

Personeel 
Juf Dilia is na een periode van afwezigheid weer begonnen met werken. Het 

herstel gaat echter langzamer dan gehoopt. De arts heeft aangegeven dat ze 

meer rust moet nemen. Dit betekent de komende periode dat juf Dilia op 

woensdag en vrijdag niet aanwezig is. Zij wordt op deze dagen vervangen door juf 

Christiane. 

Juf Willemieke verwacht volgend schooljaar nieuw leven. Vorige week heeft ze dit 

gedeeld met de kinderen uit de klas. Een prachtig vooruitzicht waarmee we haar 

van harte feliciteren. Dit betekent dat zij vanaf de zomervakantie 

zwangerschapsverlof opneemt en dat er volgend jaar een vacature ontstaat voor 

groep 7/8. Deze vacature voor volgend schooljaar hebben we inmiddels in kunnen 

vullen met een meester. Volgend jaar is meester Michel Duijster werkzaam in 

groep 7/8. Ook betekent dit dat groep 7 en 8 voor 3 dagen gesplitst gaat worden. 

We zijn ontzettend dankbaar dat we dit op zo korte termijn in hebben kunnen 

vullen.  

Schoolontwikkeling 
Woensdag 10 april ontvangen we opnieuw een studiemiddag over EDI. De 

afgelopen periode hebben we hier als team intensief in geïnvesteerd. Om hiervan 

een beeld te krijgen is het goed om met de kinderen door te praten over wat er 

het afgelopen jaar in de didactiek veranderd is. Wij horen graag uw reacties.  

Groep 7/8 is vorige week gestart met de proefperiode Gynzy als digitale 

verwerkingssoftware op het gebied van rekenen. Na de instructie van de 

leerkracht verwerken de leerlingen de leerstof middels digitale verwerking. 

Binnen deze omgeving is er maximale ruimte om te differentiëren. Wij zijn 

benieuwd naar de eerste ervaringen.  

De nieuwe website is in de lucht. Neem een kijkje op www.dezaaierhedel.nl.  

Medezeggenschapsraad 
Philip Tennekes stelt zich binnen onze medezeggenschapsraad herkiesbaar voor 

een 2e termijn. Eventuele geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich voor 

vrijdag 19 april 2019 melden bij de MR. Heeft u vragen, stel deze aan de mr-leden 

of stuur een mail naar mr@dezaaierhedel.nl.   

 

Belangrijke data: 
 

Vrijdag 5 april 
Excursie Regionaal 
Archief Rivierenland 
door groep 5/6 
 
Woensdag 10 april 
Studiemiddag 
leerkrachten  
Middag schoolvoetbal 
groep 7/8 
’s Ochtends gaan de 
kinderen gewoon naar 
school 
 
Donderdag 11, 
maandag 15 en 
dinsdag 16 april 
Entreetoets groep 7 
 
Vrijdag 12 april 
Koningsspelen (alle 
leerlingen ’s middags 
vrij) 
 
Maandag 15 en 
dinsdag 16 april 
Groep 8 Cito-eindtoets 
 
Dinsdag 16 april 
Presentatie Tabernakel 
voor alle groepen + 
belangstellenden 
 
Donderdag 18 april 
Paasviering met 
ouders 
 
Vrijdag 19 april t/m 
vrijdag 3 mei 
Vakantie 
 

Zaterdag 4 mei 
Dodenherdenking met 
een actieve  rol voor 
de leerlingen van 
groep 7/8 
 
 
 
 
 

http://www.dezaaierhedel.nl/
mailto:mr@dezaaierhedel.nl


Koningsspelen 
Op D.V. Vrijdag 12 april is het weer zover! We doen weer mee met de 

koningsspelen. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!  

Het is van belang om te weten dat de kinderen op school die ochtend worden 

voorzien van drinken met wat lekkers.  

Het programma voor deze dag is als volgt:  

 8.30-9.15 uur:  ontbijt in de eigen klas 

 9.15 uur:  gezamenlijke start koningsspelen in de hal 

 9.25-11.15 uur:  koningsspelen. De kinderen van de groepen 0 t/m 4 doen     

spelletjes op het schoolplein en de kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 spelen het safari spel in en om de school 

 11.15 uur: opruimen  

 11.30 uur: zingen in de hal 

 12.00 uur: alle kinderen wensen we een fijn weekend   

Presentatie Tabernakel 
Op dinsdag 16 april ontvangen we een interactieve presentatie met maquette van 
de Tabernakel. Deze presentatie wordt mogelijk gemaakt vanuit de samenwerking 
met de identiteitscommissie. Ook ouders zijn welkom om deze presentatie bij te 
wonen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
 

Paasviering 
Op donderdag 18 april willen we om 8.30 uur met alle kinderen van de school in 

de hal van de schoo.l U bent van harte welkom bij de viering! We luisteren naar 

de boodschap uit de Bijbel, we zingen liederen en bidden met elkaar. Na afloop is 

er gelegenheid om met koffie en thee elkaar te ontmoeten. We zien uit naar uw 

komst!  

Voetbalplein 
Zaterdag 23 maart zijn we gestart met de aanleg van het voetbalplein. Het plein is 

inmiddels onherkenbaar veranderd. Binnenkort hopen we dat de doelen en het 

achterhek geplaatst worden. En dan kunnen we heerlijk gebruik gaan maken van 

het voetbalplein.  

Het geheel is op een heel goede manier gecoördineerd door Ad, opa van Benthe. 

Verschillende ouders hebben meegeholpen aan de opbouw van het plein of 

hebben op een andere manier hun bijdrage geleverd. We zijn hier als school 

ontzettend blij mee. Dank jullie wel! 

LEFF 
Het programma heet LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends). LEFF is een 

gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen van 7 tot 13 jaar met 

overgewicht en obesitas. LEFF is leuk en gratis. LEFF bestaat uit 20 

groepsbijeenkomsten, in een periode van 10 weken. Het is een 

gezinsbehandeling; ook één ouder neemt deel aan alle bijeenkomsten.    Het 

programma start op woensdag 3 april en is elke woensdag (14-16 uur) en vrijdag 

(15.30-17.30 uur) in de sporthal in Aalst.  

Aanmelden en meer info: 

 Amanda van der Zee: avanderzee@ggdgelderlandzuid.nl, tel: 06–53297392 

 Ellen van Est: evanest@ggdgelderlandzuid.nl, tel: 06-53293622 

 www.start-leff.nl/nl/start-leff/zaltbommel/   

 
 

 
 

 
Aanpak voetbalplein 

 
 
 
 

 
Pittige Plustorens 

 

 
Inzet Gynzy in de groep 

 
 
 
 

 
 

 
Lunch groep 5 t/m 8 
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Bijdrage GGD – Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is 
Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te kunnen 

ontwikkelen. Bij kinderen komen groeihormonen vrij in de diepe slaap. Deze hebben zij nodig om goed te 

groeien. En natuurlijk moeten kinderen voldoende energie hebben om lekker te kunnen spelen en te leren 

op school. Op tijd naar bed is daarom belangrijk. 

Tips: 

 Zorg voor regelmaat. Laat je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan. Als het lukt ook in 

het weekend. Zo start je kind ook na het weekend de week weer vol energie. 

 Geen dutje ná schooltijd. Hierdoor verschuift het slaapritme. 

 Meer bewegen zorgt voor een diepere slaap. Stimuleer je kind om lekker (buiten) te spelen en niet te 

veel te beeldschermen. 

 Geef na vier uur ’s middags geen cola meer of medicijnen die een stimulerend effect hebben (zoals 

ritalin). 

 Zorg voor rustige bed rituelen: neem samen nog even de dag door of lees een verhaaltje voor. 

 Een glas warme melk (met honing) doet nog steeds wonderen. 

 Roept je kind ’s nachts vaak? Laat weten dat je er altijd bent als er iets is, maar dat je zelf ook wilt 

slapen. Wees consequent hierin. 

 Zorg voor een slaapkamer die niet te warm of te koud is en ook voldoende verduisterd is. 

 Ga naar de huisarts als de slaapproblemen niet overgaan. Deze kan een verwijzing regelen naar 

bijvoorbeeld een kinderslaappoli. 

Hoeveel moeten kinderen slapen? 

Kinderen van 4 jaar hebben ongeveer 12 uur slaap per nacht nodig. Per jaar kun je daar een kwartier vanaf 

trekken. Een kind in groep 8 moet daarom minimaal 9 tot 9,5 uur slapen. Als je kind daarvan afwijkt, hoef je 

je niet direct zorgen te maken. Ook onder kinderen heb je kort- en langslapers. Dit is meestal genetisch 

bepaald. 

Meer lezen? 

 Op de website van JM Ouders vind je het artikel ‘Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is’. 

 Op de website van GGD Gelderland-Zuid vind je betrouwbare informatie over onder meer slapen, 

slaapproblemen en bedtijd met tips en adviezen. 

Gebedsgroep 
Op maandag 6 mei 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  

https://www.jmouders.nl/gezondheid/lichamelijke-ontwikkeling/slapen-en-bedtijd/Waarom-op-tijd-naar-bed-gaan-zo-belangrijk-is
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/opvoeding-en-gedrag/slapen/

