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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het schooljaar ligt achter ons en we mogen vooruit kijken naar de vakantie. Zowel 

kinderen, ouders, commissies als het team wil ik hartelijk bedanken voor het 

afgelopen jaar. Aan de zijkant ziet u al enkele belangrijke data voor het begin van 

het nieuwe schooljaar vermeld. Neem deze vast op in de agenda. Vanaf deze 

plaats wens ik iedereen een goede en gezegende vakantie toe.   

Personeel 
De afgelopen weken hebben we afscheid genomen van juf Jorinda en juf 

Willemijn. We zijn blij en dankbaar dat zij hier gewerkt hebben en wensen hen 

van harte Gods zegen toe op hun nieuwe plaats.  

Volgend jaar starten juf Elsemieke (groep 1-2) en meester Michel (groep 7-8) als 

nieuwe leerkrachten op de Zaaier. We zijn blij dat zij ons team komen versterken.  

Juf Klazina is ook na de zomervakantie nog afwezig vanwege ziekte. Zij hoopt 

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 dat zij dit wil invullen. 

Juf Willemieke gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Na het 

zwangerschapsverlof stelt zij zich beschikbaar om, de rest van het schooljaar, op 

de SCOB-scholen invalwerk te gaan doen. Daarna hopen wij haar weer op de 

Zaaier terug te zien. 

Hierbij ontvangt u nogmaals de groepsindeling voor volgend schooljaar.  

Groepsnaam Invulling 

Groep 1-2 Maandag en dinsdag: juf Daniëlle 

Woensdag t/m vrijdag: juf Elsemieke 

Groep 3-4 Maandag t/m donderdag: juf Dilia 

Vrijdag: juf Willeke 

Groep 5-6 Maandag en dinsdag *: juf Christiane 

Woensdag t/m vrijdag: juf Rianne 

Groep 7-8** Groep 7: maandag t/m woensdag: juf Willeke 

Groep 8: maandag t/m woensdag: meester Michel 

Groep 7-8: donderdag en vrijdag: meester Michel 

-* juf Christiane vervangt juf Klazina tijdens de start van het schooljaar. Wanneer juf Klazina weer 

volledig hersteld is zal zij van maandag t/m woensdag gaan werken. Op woensdag zijn zij dan met 2 

leerkrachten beschikbaar voor groep 5-6.  

  

Belangrijke data: 

 
 

Maandag 19 augustus 
Eerste schooldag 
 
Dinsdag 20 augustus 
Jaaropening met 
leerlingen en ouders, 
08.30 uur 
 
Woensdag 28 
augustus 
Luistergesprekken 
voor de groepen 5 & 7 
 
Maandag 2 september 
Informatieavond voor 
alle groepen 
 
Vrijdag 6 september 
Jaarlijkse barbecue 
 
Dinsdag 17 september 
Studiemiddag team 
 
Maandag 7 oktober 
Studiedag team 
 

 
Afscheid groep 8 

 
Afscheid juf Jorinda en 

juf Willemijn 
 
 
 
 

 



Voorschool 
Volgend schooljaar is de voorschool op maandag-, dinsdag- en 

donderdagochtend geopend. Op dit moment is er voor nieuwe leerlingen een 

wachtlijst. Ouders die hun kind willen aanmelden voor de voorschool vragen wij 

dit ruim van tevoren te doen. Vroegtijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid 

om de ontwikkeling van de school te bekijken en daar tijdig op de anticiperen. U 

kunt een aanmeldformulier downloaden op de website. 

Afscheid groep 8 
Vorige week hebben we afscheid genomen van groep 8. Overdag hebben zij een 

leuke activiteit gedaan en ’s avonds hebben we afscheid genomen met onder 

meer de eindmusical en ontvingen zij een zelfgekozen Bijbel, dagboekje, 

getuigschrift en hun rapport. We hopen hen volgend jaar af en toe nog eens op 

de Zaaier te zien. We wensen hen Gods nabijheid toe in hun verdere leven.  

Schoonmaakavond 
Alle ouders die deze avond meegeholpen hebben willen wij hartelijke bedanken 

voor jullie inzet. Wij zijn hier ontzettend blij mee! Tegelijkertijd kunnen wij op 

deze avonden meer hulp gebruiken. Volgend schooljaar hopen en verwachten wij 

nog meer ouders. 

Meester- en juffendag 
Woensdag 3 juli hebben we genoten van een heerlijke meester- en juffendag. 

Prachtig weer, leuke activiteiten en stralende gezichten! 

Barbecue - herinnering 
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! 

Fruitdag 
Volgend schooljaar starten we met een wekelijkse fruitdag op woensdag. Op 

deze dag nemen alle leerlingen alleen groente en/of fruit en drinken mee.  

Kinderboekenweek 
In oktober wordt voor de 25e keer de kinderboekenmaand gehouden. Het thema 

is: Op reis! 

Wij zouden het heel leuk vinden, wanneer jullie als je op vakantie gaat of 

uitstapjes maakt spullen mee wilt nemen vanuit je vakantiebestemming. Dit kan 

van alles zijn: (Reis) Folders, poster, kassabonnetje, foto’s, souvenirs, 

verpakkingen van typisch eten, etc. 

Deze spullen willen we graag gebruiken voor een themahoek in de hal. 

Wij zijn benieuwd naar jullie reisverhalen! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Meester- en juffendag 
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Klusouders 
Op elke eerste maandag van de maand komen de klusouders bij elkaar. Ook voor volgend schooljaar 

kunnen wij uw hulp gebruiken. Het is goed en gezellig om met elkaar klussen op te pakken. Wanneer u niet 

elke maand kunt, maar slechts incidenteel kunt meehelpen, dan bent u van harte uitgenodigd.  

Gebedsgroep 
Op maandag 2 september 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  


