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

Belangrijke data:
Woensdag 4 september
Luizencontrole
Lessenserie ‘Zit met Pit’
Vrijdag 6 september
Startbarbecue 18.00
uur
Maandag 9 september
Klusavond, 19.00 uur

De eerste schoolweken liggen inmiddels weer achter ons. De traditionele
jaaropening met de leerlingen en ouders was een mooi moment om het jaar met
elkaar te starten. De tweede week voelde tropisch aan en liet ons weer een
beetje terug verlangen naar de vakantie. Maar het is goed om het vertrouwde
schoolritme met elkaar op te pakken. Het was ook fijn om veel ouders te
ontmoeten op de informatieavond.

Personeel
Op de voorschool geldt een maximale groepsgrootte van 8 leerlingen per
pedagogisch medewerker. Vanaf 1 oktober hebben wij op de dinsdag meer dan
8 leerlingen op de voorschool. Daarom zal naast juf Mariët ook juf Hetty op de
dinsdagen aanwezig zijn. Juf Hetty werkt al bij ons op donderdag.

Dinsdag 17 september
Studiemiddag EDI
(Alle leerlingen
’s middags vrij)

Juf Klazina laat een lichte vooruitgang zien, maar het herstel gaat nog erg
langzaam. We wensen juf Klazina en haar man Gods nabijheid toe in deze weg.

Woensdag 18
september
Lessenserie ‘Zit met Pit’

Als het goed is heeft u de schoolgids en de jaarkalender ontvangen. U vindt deze
ook digitaal op de website. Wanneer u deze nog niet heeft ontvangen kunt u
deze vragen bij de leerkracht of ondergetekende.

Dinsdag 24 september
Techniekles groep 7

Inspectiebezoek 2019

Woensdag 25
september
Ontruimingsoefening
Maandag 30 september
Gebedsgroep
Woensdag 2 oktober
Start
kinderboekenproject
Maandag 7 oktober
Studiedag team
Woensdag 9 oktober
Lessenserie ‘Zit met Pit’
Donderdag 10 oktober
Kijkavond 18.00-19.30
kinderboekenproject

Schoolgids en jaarkalender

Vorig schooljaar is onze school bezocht door de onderwijsinspectie. De Zaaier
scoorde op alle onderzochte kwaliteitsgebieden voldoende, te weten:
onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie.
Het rapport is in te zien op de website.

Zit met Pit
Woensdag 4 september 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.

Barbecue - herinnering
Vrijdag 6 september wordt weer de traditionele startbarbecue georganiseerd.
De inloop is vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur starten we met eten. We kijken uit
naar een mooie en gezellige avond.

Ontruimingsoefening
Belangrijke data:
Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Maandag 21 oktober
Luizencontrole

Woensdag 25 september houden we een aangekondigde
ontruimingsoefening. Deze ochtend zal er een bel gaan en daarna gaan we
met de groepen als oefening volgens protocol naar buiten. Wanneer uw kind
dit spannend vindt is het goed om dit vooraf te bespreken.

Kinderboekenproject
Op woensdag 2 oktober starten we met het kinderboekentraject. Het thema
is: Op reis!
In de verschillende groepen wordt hierover gewerkt. We sluiten het project
af met een kijkavond: donderdag 10 oktober van 18.00-19.30 uur. Noteer
deze datum vast in uw agenda.

ParnasSys Ouderportaal
Onderzoek laat zien dat ouders een grote invloed hebben op het welzijn en
de leerprestaties van kinderen. Samenwerking met ouders vinden wij als
school belangrijk. Met behulp van het Ouderportaal streven wij naar een
transparante communicatie over de ontwikkeling van uw kind. U kunt hierop
inloggen via deze link.
Groep 8

Op onze school hanteren wij m.b.t. de communicatie over de ontwikkeling
van kinderen een aantal uitgangspunten. Deze kunt u vinden op blz. 32 van
de schoolgids.
Wanneer u nog geen inlogcode voor ParnasSys heeft ontvangen, dan kunt u
deze bij de leerkracht, Hanneke of ondergetekende opvragen.

Kinderen en slaap
Groep 7

Groep 5-6

Naast de invloed van ouders op het welzijn en de leerprestaties van kinderen
is het slaapritme een belangrijk element in de ontwikkeling van kinderen.
Aan het begin van het schooljaar is het soms weer wennen om vanuit de
vakantie weer in het slaapritme te komen. Tegelijkertijd verdient juist dit
ritme aan het begin van het schooljaar de aandacht. Voldoende slaap is een
voorwaarde om zich goed te ontwikkelen en overdag voldoende energie te
hebben. Ook heeft slaap invloed op concentratieproblemen en gedrag. In
deze link vindt u informatie over slaapritme en kunt u informatie vinden over
ontwikkeling en tips.

Werkwijze van de GGD
Als extra bijlage ontvangt u een artikel met daarin de werkwijze van de
Jeugdgezondheidszorg van GGD-Gelderland-Zuid.

Avondvierdaagse
Groep 3-4

Vorig schooljaar kon de avondvierdaagse helaas niet doorgaan. In de bijlage
ontvangt u een begeleidende brief en oproep.

75 jaar vrijheid
Ter gelegenheid van ’75 jaar Vrijheid’ gaat de muziekschool Zaltbommel in
mei 2020 met koor, solozang en orkest een bijzondere voorstelling maken én
uitvoeren: kinderopera Brundibár. Jij kunt daaraan meedoen! Voor meer
informatie, zie bijlage.

Groep 1-2

Klusouders
Op maandag 9 september komen we als klusouders weer bij elkaar. We pakken verschillende klussen met
elkaar op. Weet u van harte uitgenodigd om een avondje mee te draaien. 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 30 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

