NIEUWSBRIEF
Juni 2019, extra Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de invulling van de vacature groep 1-2, de
ontwikkelingen op de voorschool en ander nieuws dat wij graag met u delen.

Maandag 1 juli
11.30-12.00 uur
wenmorgen
Rapporten mee
Schoonmaakavond

Personeel

Woensdag 3 juli
Meester- en juffendag
Vrijdag 5 juli
Laatste schooldag, tot
12.00 uur

2019-2020
Maandag 19 augustus
Eerste schooldag
Dinsdag 20 augustus
Jaaropening, 08.30 uur
Vrijdag 6 september
Jaarlijkse barbecue
Dinsdag 17 september
Studiemiddag team
Maandag 7 oktober
Studiedag team

De vacature van groep ½ voor komend schooljaar is ingevuld. Juf Elsemieke
Geneugelijk – Zaayer gaat volgend schooljaar deze vacature invullen. Juf
Elsemieke heeft 6 jaar als onderwijsassistent gewerkt in het basisonderwijs en
start volgend jaar als leerkracht. Hiernaast volgt zij de duale opleiding PABO. We
zijn blij en dankbaar dat zij ons team komt versterken.
Juf Klazina is minimaal t/m de zomervakantie afwezig vanwege ziekte. Na de
zomervakantie hoopt zij langzaam haar taken weer op te kunnen pakken. Op dit
moment is nog niet precies duidelijk hoe lang dit re-integratieplan zal duren. Juf
Christiane zal haar begin volgend schooljaar vervangen. We zijn blij en dankbaar
dat zij dit wil invullen.
Op dinsdagmiddag 25 juni, 12.15 uur nemen juf Jorinda en juf Willemijn afscheid.
(I.v.m. het tropenrooster is dit niet om 13.30 uur zoals eerder aangekondigd)
Cadeautjes worden overhandigd, kinderen doen een stukje en zingen voor de
juffen. Om 13.00 uur is er de gelegenheid om hen de hand te drukken in de hal
van de school. Op beide tijden bent u van harte uitgenodigd.

Voorschool
Begin juni bent u in de Nieuwsbrief van SCOB geïnformeerd over de
samenwerking met Royal Kids Home met de voorschool. Deze organisatie heeft
specifieke kennis en deskundigheid in de sector kinderopvang om verder te
bouwen aan kwaliteit en professionalisering van de voorschool. Voor voorschool
de Zaaier betekent dit een wijziging in de openingsdagen en –tijden vanaf het
schooljaar 2019-2020.
De openingsdagen van de voorschool zijn vanaf volgend schooljaar maandag,
dinsdag en donderdag van 08.30 – 12.00 uur. U hebt als ouder de keuze om uw
kind voor 2 of 3 dagen in te schrijven. Juf Mariët blijft als pedagogisch
medewerker op maandag en dinsdag aan de voorschool verbonden. De
donderdag zal ingevuld worden door een andere pedagogisch medewerkster
vanuit de SCKB.
Met de uitbreiding van het aanbod kunnen wij uw kind nog beter begeleiden in
zijn ontwikkeling en zijn wij in staat om een volledig VVE-traject aan te bieden.
Ook versterken wij hiermee de voorbereiding en doorgaande lijn naar de
basisschool.

Sponsorloop

Afscheid groep 8
Donderdag 27 juni neemt groep 8 afscheid. Overdag gaan zij met de juffen een leuke activiteit doen. ’s
Avonds wordt er afscheid genomen van de school en spelen zij de eindmusical voor genodigden.

Schoolschoonmaak
Maandagavond 1 juli is de jaarlijkse schoolschoonmaakavond. Hiervoor van harte uitgenodigd.

Meester- en juffendag
Woensdag 3 juli vieren we de meester- en juffendag. U ontvangt hierover op een later moment meer
informatie.

Medezeggenschapsraad
In de bijlage ontvangt u het jaarverslag van de MR. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij
zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban –
ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben
plaatsgevonden.
In de Nieuwsbrief ouders SCOB, verzonden op 04 juni, heeft u het jaarverslag van de GMR kunnen lezen.

Sponsorloop
Onderstaand bericht ontvangen wij van Struggle4bibles naar aanleiding van de sponsorloop:
Vanmorgen heeft op uw school de Struggle4Bibles voor Bible League plaatsgevonden. Daarmee is in totaal
het prachtige bedrag van € 1.698,65 opgehaald. Dat staat gelijk aan 283 Bijbels! Daar willen we u, alle
kinderen en ouders hartelijk voor danken. Niet alleen namens onszelf, maar ook namens alle kinderen die
hierdoor een eigen kinderbijbel krijgen.
De 10-jarige Matteo uit Albanië vertelt over de impact daarvan: “Ik heb nu mijn eigen Bijbel en die lees ik
vaak thuis, want zo leer ik veel over God. Ik bid tot Hem over alles wat we meemaken en Hij helpt ons. Voor
mij is Jezus alles.”
Matteo is één van de trouwe bezoekers van de Bijbelstudie voor kinderen in Libonik. “Mijn ene droom is om
profvoetballer te worden. Maar ik heb er nog één. Sinds vier jaar zit ik op de Bijbelstudieclub. Zo lang kom ik
ook al in de kerk. Ik nodig mijn schoolvriendjes ook uit om te komen. In mijn hart voel ik dat ik het Woord
van God moet vertellen aan mensen die niet in Jezus geloven. Dat is mijn andere droom: de Heere dienen in
de kerk.”
De moeder van Matteo is ook gelovig. Met zijn vader praat hij veel over Jezus. “Eerst wilde hij daar niets
van horen. Hij houdt heel veel van me, zei hij, en daarom ging hij toch een keer mee naar de kerk!”
Niet alleen Matteo wordt bereikt met Gods Woord, maar ook zijn vriendjes en familieleden. Nogmaals dank
dat de Zaaier dat mede mogelijk gemaakt heeft!

Barbecue
Aan het begin van elk schooljaar wordt een BBQ georganiseerd. Het is altijd weer een mooi moment om
elkaar dan te ontmoeten. De BBQ zal zijn op D.V. vrijdagavond 6 september 2019. Houdt u deze avond
alvast vrij in uw agenda? De inloop is vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur starten we met eten.
Wij vragen erg weinig van u: u hoeft geen eten of geld mee te nemen, uw stoel staat klaar en het vlees
wordt voor u gebarbecued. Het enige wat u hoeft te doen, is genieten. Graag willen wij u vragen om u en
uw gezinsleden alvast op te geven voor de BBQ. Dan kunnen wij voor het juiste aantal alles in orde maken.
Wilt u aan onze Activiteitencommissie doorgeven of u komt en met hoeveel volwassenen en kinderen? Dat
kan via dit e-mailadres: ac@dezaaierhedel.nl. Alvast bedankt!
Wij hopen u te ontmoeten!

Gebedsgroep
Op maandag 1 juli 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

