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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De periode van nattigheid en kou heeft zijn intrede weer gedaan. Tegelijkertijd 

voor veel kinderen ook weer een periode van spanning en leuke en spannende 

momenten zoals Sinterklaasfeestjes en activiteiten. In deze Nieuwsbrief ontvangt u 

het nieuws van de afgelopen en komende periode. In de kantlijn ziet u de 

belangrijke data voor de komende periode. Vanwege de vele onderwerpen 

ontvangt u volgende week opnieuw een Nieuwsbrief met daarin onder meer 

informatie over de Kerstviering.  

Personeel 
We hebben op onze school een vacature voor onderwijsassistent voor de 

kleutergroep. De komende periode hopen we gesprekken te kunnen voeren en tot 

invulling te komen. Wanneer we hierover duidelijkheid hebben wordt u 

geïnformeerd.  

Juf Klazina is inmiddels al vele maanden afwezig. De dokters hebben achteraf de 

conclusie getrokken dat het ging om een virale hersenvliesontsteking. Het herstel 

gaat zeer langzaam. Voor juf Klazina en haar man John een moeilijke en lange weg. 

We wensen en bidden hen Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode. U kunt 

hen een kaartje sturen op: Klazina van Buuren, Havikstraat 73, 3362 EH Sliedrecht. 

Leerlingenraad 

Woensdag 20 november waren de 

verkiezingen van de leerlingenraad. Een 

spannende dag voor de verschillende partijen 

en hun lijsttrekkers. Woensdag 27 november is 

de leerlingenraad geïnstalleerd. We kijken uit 

naar een goede samenwerking. Voor een foto-

impressie, zie website.  
 

Schoolontwikkeling 
De afgelopen periode zijn we verder gegaan met de implementatie van EDI door 

scholing, klassenbezoeken en collegiale consultatie. Een verrijking om met elkaar 

door zo’n proces te gaan. Hiernaast zitten we in de afrondingsfase van het 

schoolplan 2019-2023 en zijn we bezig met het vernieuwen van de rapporten. 

Gebruik Ouderportaal 
Sinds dit schooljaar maken we gebruik van Ouderportaal waarin u de cijfers van uw 

kind kunt bekijken. Ouderportaal heeft als belangrijkste doel het vergroten van de 

ouderbetrokkenheid. Het delen van de cijfers van uw kind draagt hieraan bij. We 

zien hierdoor inderdaad ook een hogere transparantie en afstemming in de 

gesprekken. Tegelijkertijd vragen wij u zorgvuldig om te gaan met het delen van de 

cijfers met uw kind. Soms kan het voor het kind beter zijn om onvoldoendes niet 

met uw kind te delen. We vragen u hierin zelf een keuze te maken.  

Belangrijke data: 

 
 

Donderdag 5 
december 
Sinterklaasfeest en 
surprisemiddag 
 
Dinsdag 10 december 
Maken kerststukjes  
 
Woensdag 11 
december 
Presentatie 
collectedoel Kerst 
 
Donderdag 12 
december 
Kunstproject groep 5-6 
 
Dinsdag 17 december 
Kerstviering 
Voorschool 
 
Woensdag 18 
december 
Vergadering 
leerlingenraad 
 
Donderdag 19 
december 
Kerstviering 
 
Vrijdag 20 december 
Alle kinderen van 10-
12.00 uur naar school 
 
Maandag 6 januari 
Luizencontrole 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2019/11/20191118-Advertentie-OA-PDF.pdf
http://dezaaierhedel.nl/leerlingenraad/


Verder hanteren wij in de communicatie de volgende uitgangspunten:  

1. ’s Ochtends is de leerkracht er voor de kinderen: Het gevaar is wanneer u 

direct inzicht hebt in de resultaten van uw zoon/dochter, u ’s ochtends bij het 

brengen van uw kinderen direct uw vragen stelt aan de leerkracht over de toets. 

Dit is niet de bedoeling, mede omdat dit gesprek vaak een vertrouwelijk karakter 

heeft.  

2. Wanneer er zorgen zijn m.b.t. ontwikkeling van het kind, neemt de 

leerkracht contact met u op. Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, 

vragen wij u een afspraak te maken met de leerkracht.  

3. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de leerkracht niet steeds oefen-

materiaal kan kopiëren voor ouders. Gelukkig biedt internet tegenwoordig mooie 

oefenprogramma’s om uw kind verder te helpen. Op onze website vindt u 

verschillende links. In een goed partnerschap stemmen ouders en leerkracht met 

elkaar af wat er op school gedaan wordt en wat er thuis mogelijk is. 

Sinterklaasfeest/surprisemiddag 
Op donderdag 5 december vieren we sinterklaasfeest. In de onderbouwgroepen 

ontvangen de leerlingen een cadeautje. In de bovenbouwgroepen hebben we ’s 

middags surprisemiddag. We kijken uit naar een leuke en gezellige dag.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
Van veel ouders hebben wij de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen, hartelijk dank 

hiervoor. Wanneer u dit nog niet hebt gedaan vragen wij u dit alsnog te doen. De 

brief voor verzoek betaling ouderbijdrage is als extra bijlage aan de mail 

toegevoegd.  

Terugkoppeling ‘Zit met Pit’ 
Vanaf dit schooljaar werken we structureel meer met laptops. Daarom zijn we aan 

het begin van het schooljaar gestart met de lessenserie ‘Zit met Pit’ om zowel 

leerkrachten als kinderen bewust te houden van gedrag rondom 

beeldschermgebruik.  

Evaluatie door de kinderoefentherapeut laat zien dat leerlingen zich bewuster zijn 

van de houding. De kinderen herkennen daarnaast beter welke punten bij een 

goede zithouding horen. Uitzondering hierop is dat kinderen vaker denken dat het 

optrekken van je schouders bij een goede zithouding hoort. De rug moet echter 

recht zijn en de schouders moeten ontspannen gehouden worden.  

Verder zijn de kinderen beter op de hoogte wanneer je pijn krijgt als gevolg van 

een slechte zithouding en weten ze wat daarbij helpt; het doen van oefeningen en 

het in beweging komen.  

Avondvierdaagse Bommelerwaard 
Zoals in andere media al gemeld heeft het Rode Kruis, afdeling Bommelerwaard 

besloten om definitief een punt te zetten achter de avondvierdaagse 

Bommelerwaard. De brief is als extra bijlage toegevoegd. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  

 
 

 
Ontbijt met de 

burgemeester, meer 
foto’s zie website 

 
 

 
 

 
 

 
Leerlingenraad 

 
 

 
 

 
Project muziek, groep 

1-2, zie website 
 
 
 

 

http://dezaaierhedel.nl/berichten-en-fotos/
http://dezaaierhedel.nl/groep-1-2-muziekles/

