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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

In het nieuws is veel aandacht voor het coronavirus. Het brengt veel onrust met 

zich mee. We zien hierin iets van de kwetsbaarheid van ons leven en de grote 

impact op de maatschappij die een mogelijke dreiging met zich mee brengt.  

De afgelopen dagen bracht mij dit bij de gedachte dat wij leven in een gebroken 

wereld. Deze wereld waarin wij leven is niet volmaakt en wordt niet volmaakt. De 

gebrokenheid treft elke maatschappij en elk mens wordt met gebrokenheid 

geconfronteerd. Het volledige herstel van de wereld zal in de toekomst plaats 

vinden, maar in die tussentijd is er de zekerheid van een volkomen redding door de 

liefde en genade van een goede God. Ik wens iedereen de zegen en nabijheid van 

deze God toe! 

Personeel 
Voor de voorjaarsvakantie heeft juf Rianne haar 25-jarig jubileum op de Zaaier 

gevierd. Mooi en goed om dat met elkaar te kunnen doen. De komende periode 

hoopt Theo, de man van juf Rianne, opnieuw uitslag te ontvangen van 

onderzoeken. Dit brengt veel spanning met zich mee.  

Bij de man van juf Daniëlle is eerder maagkanker geconstateerd. De chemotherapie 

en de bestralingen zijn vorige week afgerond. De komende periode moet duidelijk 

worden wat deze therapie gedaan heeft, voordat er een operatie ingepland kan 

worden.  

Lesuitval 
Dit schooljaar hebben we gelukkig nog geen lesuitval gehad. We zijn hier 
ontzettend dankbaar voor. Mocht het in de toekomst niet lukken om 
inval/vervanging te regelen in geval van ziekte of andere onverwachte 
omstandigheden, dan ontvangt u uiterlijk 07.45 uur bericht.   
 

Schoolontwikkeling 
Woensdag 18 maart hebben we een studiedag met alle SCOB-medewerkers. 

Tijdens deze dag denken we na over talentontwikkeling van kinderen en volgen we 

verschillende onderwijs gerelateerde workshops. Alle leerlingen hebben deze dag 

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).  

Commissies 
Op school zijn verschillende oudergeledingen actief. In de komende Nieuwsbrieven 

stellen de Activiteitencommissie, Identiteitscommissie en de 

Medezeggenschapsraad zich kort aan u voor en vertellen daarbij iets over hun 

betrokkenheid op de school. 

Belangrijke data: 

 
 

Woensdag 11 maart 
Biddag 
 
Woensdag 18 maart 
Studiedag SCOB – alle 
leerlingen vrijdag 
 
Vrijdag 20 maart 
Pannenkoekendag 
 
Dinsdag 24 maart 
Presentatie 5-6 ‘Week 
van het geld’ 
 
Woensdag 25 maart 
08.30 uur inloop 
Kinderoefentherapie 
Cesar 
 
Donderdag 26 maart 
Presentatie 5-6 ‘Week 
van het geld’ 
 
Woensdag 1 april 
Schoolvoetbal meiden 
 
Woensdag 8 april 
Paasviering (zonder 
ouders/verzorgers) 
Schoolvoetbal jongens 
 
Vrijdag 10 t/m 
maandag 13 april 
Paasvakantie 
 
Dinsdag 14 april 
Groep 3-4 excursie 
stadskasteel 
 
Woensdag 22 april 
Studieochtend groep 
1-2 (kinderen van deze 
groepen zijn vrij) 
 
 
 
 
 

 



De Activiteitencommissie  

Even voorstellen, wij, Jantine Quik, Franka Wels, Rita Buitenhuis en Alexis van den 

Bogaard zitten in de Activiteitencommissie. Dat houdt in dat wij met alle gezellige 

samenkomsten en activiteiten op school komen helpen. Meestal houdt dit in dat je 

bij samenkomsten koffie en thee klaar zet en zorgt dat er wat lekkers bij is, maar wij 

helpen ook met de koningsspelen, pannenkoekendag, kerstavond, schoolontbijt, 

schoolreisje en de schoolverlatersavond. Deze dagen/avonden zijn iets 

uitgebreider, wij halen dan de boodschappen, maken hapjes, zorgen dat er drinken 

en wat lekkers voor de kinderen is. Eigenlijk probeer je er voor te zorgen dat 

niemand iets te kort komt en je springt bij waar hulp nodig is.  

Biddag 
Woensdag 11 maart vieren we biddag. Een moment waarin we bewust stil staan bij 

Gods trouw en hoe wij Hem kunnen dienen. Het thema is ‘Vraag gerust?’. Ds. Van 

Wijk zal deze dienst leiden. De dienst begint om 10.00 uur in de kerk bij de school 

en u bent ook welkom! U kunt zelf uw plaatsje opzoeken in de kerk, maar u kunt 

ook aansluiten in de rij bij uw kind. Na afloop is er in de hal van de school 

gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. We zien uit naar uw 

komst! 

Pannenkoekendag 
Vrijdag 20 maart organiseren wij weer onze traditionele pannenkoekendag. Alle 

opa’s en oma’s van de kinderen mogen op deze dag pannenkoeken komen eten op 

school.  

We zoeken hiervoor nog minimaal 5 ouders die ons willen helpen met bakken. 

Hiernaast zoeken wij nog 2 ouders die samen met de leerlingen van groep 7-8 op 

school pannenkoeken bakken. U kunt dit doorgeven aan juf Dineke 

(d.oomen@dezaaierhedel.nl).  

Het programma voor deze dag is als volgt: 

 10.45 uur:  ouders die thuis pannenkoeken gebakken hebben mogen  

deze op school afgeven. 

 10.45 uur:  inloop opa’s en oma’s groep 1 t/m 4 

 11.00 uur:  begin van de maaltijd 

 11.45 uur:  einde van de maaltijd. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan  

naar huis. 

 12.15 uur:  inloop opa’s en oma’s groep 5 t/m 8 

 12.30 uur:  start maaltijd voor de groepen 5 tot en met 8 

 13.15 uur:  einde maaltijd 

We kijken uit naar een gezellige dag! 

Terugkoppeling voorlichting ‘Be Aware’ 
De kinderen van groep 7/8 hebben in februari voorlichting ontvangen over 
gewoonten en verslaving. Kinderen herkennen dat het op verschillende gebieden 
moeilijk is om grenzen te stellen. Er is met elkaar gesproken over de verschillende 
vormen van verslaving. Het is goed en belangrijk om hier bewust van te zijn en 
binnen een veilige omgeving met uw kind door te praten over dit onderwerp.  
 

Gebedsgroep 

Op maandag 6 april 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. 
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Groep 1-2 bezoekt 

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


