NIEUWSBRIEF
Augustus 2019, Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data:
Maandag 19 augustus
Eerste schooldag
Dinsdag 20 augustus
Jaaropening met
leerlingen en ouders,
08.30 uur
Woensdag 21
augustus
Luizencontrole
Sportcoach Maasdriel
stelt zich voor in de
klassen.
Woensdag 28
augustus
Luistergesprekken
voor de groepen 5 & 7
Maandag 2 september
Gebedsgroep
Informatieavond voor
alle groepen

De zomervakantie ligt inmiddels weer (bijna) achter ons. Vanmorgen hebben we
met elkaar het jaar geopend en hebben wij onze eerste vergadering gehad.
Vanmiddag zijn we verder gegaan met een studiemiddag voor de groepen 3t/m 8
over Gynzy-verwerkingssoftware.
Maandag 19 augustus staan de deuren van de school weer open. We kijken
ernaar uit om samen met de kinderen het schooljaar te starten. We kijken ook uit
naar een jaar waarin we samen met u als ouder/verzorger werken aan een goede
omgeving waarin uw kind zich mag ontwikkelen. Ik wens iedereen een goed en
gezegend schooljaar toe.

Personeel
De voorschool is vanaf komend schooljaar één ochtend per week extra geopend.
Juf Mariët staat maandag en dinsdag voor de groep. Juf Hetty is nieuw op de
voorschool en staat op donderdag voor de groep.
Naast juf Hetty op de voorschool starten ook Juf Elsemieke Geneugelijk, groep 1-2
en meester Michel Duijster, groep 7-8 dit schooljaar nieuw op de Zaaier. We zijn
blij en dankbaar dat zij het huidige team komen versterken.
Juf Klazina zal na de zomervakantie nog niet kunnen starten met re-integreren.
Voor zowel haar als voor de school is dit heel jammer. Juf Christiane zal haar deze
periode vervangen.

Werkdagen teamleden

Vrijdag 6 september
Jaarlijkse barbecue
Dinsdag 17 september
Studiemiddag team
Maandag 7 oktober
Studiedag team

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Mariët
Juf Daniëlle
Juf Dilia
Juf Klazina/
Christiane
Juf Willeke
Meester
Michel
Juf Dorine
Juf Dineke
-

Juf Elsemieke
Juf Dilia
Juf Rianne

Juf Hetty
Juf Elsemieke
Juf Dilia
Juf Rianne

Juf Elsemieke
Juf Willeke
Juf Rianne

Juf Willeke
Meester
Michel
Juf Dineke
-

Meester
Michel

Meester
Michel

RT
RT
IB
MA

Juf Mariët
Juf Daniëlle
Juf Dilia
Juf Klazina/
Christiane
Juf Willeke
Meester
Michel
Juf Dorine
-

Juf Dineke
Juf Heidi
Juf Hanneke

Directie

Meester Bas

Meester Bas
(halve dag)

Meester Bas

Meester Bas

Juf Dineke
Juf Hanneke
(ochtend)
-

Voorschool
Groep 1 / 2
Groep 3 / 4
Groep 5 / 6
Groep 7
Groep 8

Schoolgids en jaarkalender
De schoolgids en de jaarkalender liggen beiden bij de drukker. Wanneer wij deze hebben ontvangen,
ontvangt u deze van ons.

Aandacht voor de leerling
Van een kwartier voor schooltijd tot een kwartier na schooltijd zijn de leerkrachten er voor de leerlingen.
Heeft u persoonlijke vragen of vragen over de voortgang, dan vragen wij u om een gesprek met de
leerkracht in te plannen of dit op een ander moment te bespreken.

Ziekmeldingen
Wanneer u kind ziek is worden wij graag voor schooltijd telefonisch op de hoogte gesteld. Op
maandagmorgen hebben wij met het team weekopening van 08.00-08.15 uur. Op dat moment nemen wij
geen telefoon op.
Wilt u ons ook inlichten wanneer er thuis bijzondere omstandigheden zijn? Deze omstandigheden kunnen
het gedrag van uw kind beïnvloeden. Wanneer wij op de hoogte zijn helpt dit ons om uw kind beter te
begrijpen en hier adequaat op te reageren.

Schoolfruit
Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen schoolfruit ontvangen. De laatste periode hebben we dit
gesponsord gekregen van ouders. Hartelijke dank hiervoor! Graag willen we hier een vervolg aan geven.
Vanaf komend schooljaar is woensdag fruitdag. Op deze dag eten we tijdens de pauze alleen fruit en/of
groente.

Verkeersveiligheid
Samen met ouders werken wij graag aan de verkeersveiligheid rondom de school. Wanneer de school
ingaat of uitgaat is het druk rondom de school en kunnen er onverwachte situaties ontstaan. Daarom
vragen wij u om stapvoets te rijden en alleen te parkeren in daartoe bestemde parkeervakken bij de school
of bij de kerk. Hiernaast vragen wij u om uw kind aan de straatkant van de school op te wachten.

Zit met Pit
Het komend schooljaar starten we met de groepen 4 t/m 8 met de lessenserie ‘Zit met pit’. Deze
lessenserie leert kinderen en leerkrachten alles over goed zitten, voldoende bewegen en gezond gedrag
rondom beeldschermgebruik. Deze lessenserie bestaat uit 3 lessen en wordt gegeven door
kinderoefentherapeuten. De eerste les is op woensdag 4 september.

Jaaropening
Dinsdag 20 augustus starten we met de traditionele jaaropening van 08.30 uur. U bent van harte
uitgenodigd om dit samen met de kinderen bij te wonen.

Gezinsbezoeken en luistergesprekken
Voor alle kinderen van de oneven groepen worden aan het begin van het schooljaar oudergesprekken
gepland. Tijdens deze gesprekken kunt u aangeven wat uw kind volgens u nodig heeft in het komende
schooljaar.
De kinderen uit de oneven groepen van de onderbouw worden thuis bezocht door de leerkracht. De
leerkracht neemt met u contact op om een datum en tijdstip af te stemmen.
In de oneven groepen van de bovenbouw organiseren wij aan het begin van het schooljaar een
luistergesprek met ouders/verzorgers. Deze gespreksavond wordt georganiseerd op woensdag 28
augustus. Vooraf ontvangt u een formulier dat u thuis in kunt vullen. Graag ontvangen wij dit formulier
vooraf ingevuld terug.

Informatieavond
Op maandag 2 september houden wij de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar. In het
algemene deel blikken we vooruit op de doelen voor het komend schooljaar. In de klassen wordt door de
leerkrachten uitleg gegeven over de gang van zaken in de groepen. Vanwege het specifieke karakter van
groep 3 is de eerste ronde in groep 3/4 gericht op groep 3 en de tweede ronde op groep 4. Vanwege de
specifieke voorlichting van groep 8 is de eerste ronde in groep 7/8 gericht op groep 8 en de tweede ronde
op groep 7.

Programma:





19.15 uur:
19.30 uur:
20.00 uur:
20.30 uur:

inloop met koffie/thee
opening en algemene deel
start ronde 1
start ronde 2

Tussen ronde 1 en ronde 2 is er een kort wisselmoment. Wij hopen u allen op deze avond te kunnen
ontmoeten.

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!

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!

Klusouders
Op elke eerste maandag van de maand komen de klusouders bij elkaar. Ook komend 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 ook 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

