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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data:
Woensdag 5 februari
Voorlichting groep 7-8,
thema: verslavingen,
stichting Be Aware
Rapportgesprekken
groep 1-7
Adviesgesprekken
groep 8
Donderdag 6 februari
Rapporten mee
Dinsdag 11 februari
Techniekcoach groep 6
Donderdag 13 februari
Groep 1-2 excursie
Stadkasteel
EDI-studiemiddag –
alle leerlingen ’s
middags vrij
Woensdag 19 februari
08.30 uur: inloop
oefentherapie Cesar
Open dag ‘de Zaaier’
Donderdag 20 februari
Loopbaanevent SCOB
in Bruchem
Maandag 25 t/m
vrijdag 28 februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 2 maart
Luizencontrole
Gebedsgroep
Woensdag 11 maart
Biddag

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van februari. In het onderwijs is dit altijd een
intensieve periode. De halfjaarlijkse toetsen worden afgenomen, rapporten worden
geschreven, plannen worden geëvalueerd en gemaakt en oudergesprekken worden
gevoerd. Komende woensdag kunt u de rapporten inzien en worden de rapport- en
adviesgesprekken gevoerd. Hiernaast ontvangt u in deze Nieuwsbrief informatie
over de Open Dag en het jubileum van juf Rianne.

Personeel
Bij de man van juf Daniëlle is eerder maagkanker geconstateerd. De behandelingen
hiervoor zijn vorige week gestart. Een intensieve periode voor het gezin. We bidden
en wensen hen Gods nabijheid toe.
Juf Rianne werkt inmiddels al meer dan 25 jaar op de Zaaier. Wij willen dit niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Op dinsdag 11 februari ondernemen wij na
schooltijd een leuke activiteit met het team. Op vrijdag 21 februari besteden wij
hier op school aandacht aan. U ontvangt hieraan voorafgaand meer informatie.

Ouderhulp – bedankt
De afgelopen periode zijn we in de groepen/school op verschillende manieren door
ouders geholpen. We zijn ontzettend blij met deze hulp en wij waarderen dit
enorm. Hartelijk dank hiervoor!

Schoolontwikkeling
Donderdagmiddag 13 februari hebben we een studiemiddag. Met deze
studiemiddag sluiten we het implementatietraject EDI af en richten we ons op de
borging hiervan. De studiedagen en interne gesprekken zijn zeer waardevol voor de
ontwikkeling van het onderwijs. De leerlingen zijn deze middag vrij.
De aanmeldingsleeftijd voor kinderen op de voorschool is gewijzigd. Kinderen zijn
vanaf dit jaar welkom vanaf 2 jaar (voorheen was dit 2 ½ jaar).
De SCOB organiseert op donderdag 20 februari een loopbaanevent. Een mooie
manier voor mogelijk geïnteresseerden in onderwijs om kennis te maken met onze
stichting. In de bijlage ontvangt u de flyer.

Open dag
Woensdag 19 februari is de open dag voor zowel de huidige ouders als mogelijke
nieuwe ouders. Nieuwe ouders zijn welkom vanaf 09.30 uur en geven wij graag een
rondleiding en extra informatie over de school. Ook is er voor hen de mogelijkheid
om een les bij te wonen in één van de groepen. De flyer ontvangt u als bijlage. Wilt
u deze onder de aandacht brengen?
Ook u heeft deze dag de mogelijkheid om een les van uw kind bij te wonen. U bent
van harte welkom vanaf 10.15 uur. Van 10.30 tot 11.30 kunt u 2 lessen in de klas
van uw kind/kinderen bijwonen. We vinden het leuk wanneer u aanwezig kunt zijn.

Ouderportaal
Ouderportaal is weer geopend. U kunt alle gegevens weer inzien.

Rapport- en adviesgesprekken

Start samenwerking
oefentherapie Cesar

Woensdag 5 februari zijn de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 en de
adviesgesprekken voor groep 8. Voor de rapportgesprekken is 10 minuten
ingepland en voor de adviesgesprekken 15 minuten. Vorige week heeft u het
rooster ontvangen. Wanneer hier vragen over zijn, dan kunt u deze vooraf stellen.
Deze middag en avond zijn ook de MR en directie aanwezig. Wanneer u vragen
heeft, schroom niet om deze te stellen.

Klusouders
De volgende klusavond is maandag 10 februari. Wanneer u interesse heeft om met
de klusouders mee te draaien of u bent nieuwsgierig naar wat zij doen, neem dan
contact op met Erwin Schilders, tel. 06-42571496.

Gebedsgroep
Op maandag 10 februari komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar.
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

Techniekles groep 5

