
NIEUWSBRIEF 
April.2 2020, Nieuwsbrief 

Beste kinderen, 

Op het moment dat ik de Nieuwsbrief aan het schrijven ben schijnt buiten de zon. 

Heerlijk om daar op momenten van te kunnen genieten. Daarom deze keer een 

opdracht/challenge die je buiten kunt doen.  

Vorige week zijn de groepen 3 t/m 8 gestart met het programma TEAMS. Van 

leerkrachten ontvang ik de reacties dat zij het heel leuk vinden om jullie even te 

zien en te spreken.  

In de Zaaiervlog van deze week hebben we een leuke opdracht en daarnaast een 

actieve challenge om buiten te doen. Daarnaast staan we in een filmpje met het 

thema ‘van ruilen komt (sc)huilen’ stil bij de Goede Vrijdag en Pasen. Ook 

ontvangen jullie een link met daarin verschillende Paasliederen om te beluisteren 

en/of mee te zingen.  

We wensen jullie een goed en gezegend weekend met Goede Vrijdag en Pasen toe.  

Groetjes de meesters en juffen 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Inmiddels is het de vierde week van de scholensluiting. Vanuit het onderwijs 
hebben wij respect en bewondering voor de verschillende manieren waarop u als 
ouder/verzorger naar manieren zoekt om het thuisonderwijs vorm te geven.  

 

Stille week 
Deze week wordt ook wel de ‘Stille week’ genoemd. Een week waarin mensen 
vanuit het Christelijk geloof traditioneel stilstaan bij het lijden en sterven van de 
Heere Jezus, voorafgaand aan Zijn opstanding. Een lijden en sterven waar Jezus 
heel bewust voor koos en waar niets Hem toevallig is overkomen. Een weg waar Hij 
voor koos, zodat Hij ons kon vrijkopen en vrijmaken op alle gebieden van ons leven. 
Alles behoort Hem toe en valt onder Zijn heerschappij. Een heerschappij waarover 
in Hebreeën gesproken wordt over een genadetroon en waar Hij vanuit de hemel 
nog steeds een Dienaar is. Wat een wonderlijke God! Vanuit Zijn macht schiep hij 
de hemelen en de aarde, door Zijn macht stond Hij op uit de dood en in Zijn macht 
heeft Hij ervoor gekozen om de minste van allen te worden. Deze God roept ons, 
misschien wel in het bijzonder rondom Pasen, toe om te ruilen. Jezus wil ruilen, 
zodat we in dit leven en in eeuwigheid bij Hem mogen schuilen. Dit is ook het 
thema waar we online met de kinderen bij stilstaan. In ons leven hebben we 

Belangrijke data: 

Alle gezamenlijke 
activiteiten tot 1 juni 
zijn afgelast.  
Hieronder bevinden 
zich de voetbaldagen, 
excursies, vieringen en 
het schoolreisje.  
In het geval van 
schoolreisje zoeken we 
naar een vervangend 
schoolreisje of 
activiteit. Maar alles 
onder voorbehoud van 
mogelijkheden en 
haalbaarheid. Wij 
vragen hiervoor uw 
begrip.   
 

 
 

 
 

 
 

Voor meer foto’s, zie 
de website 

 
 
 
 

https://youtu.be/u0qdqKvP-3g
https://www.youtube.com/watch?v=NKpp60RI8H0
https://www.youtube.com/watch?v=InQ4oay-8vY&list=PLok0Xk6KPaLd6W-85MX-qh6Box1k2Fecf
https://dezaaierhedel.nl/


misschien vaak wel gezegd: ‘Van ruilen komt huilen’, bij Jezus is het: ‘Van ruilen 
komt schuilen’. We wensen u, en degenen die bij jullie horen, goede en 
gezegende Paasdagen toe. 
 

Peiling VSO/BSO op de Zaaier 
Maandag 6 april heeft u een mail ontvangen met de vraag een vragenlijst in te 

vullen over mogelijke behoefte aan voor- en buitenschoolse opvang. Met deze 

vragenlijst peilen we de mogelijkheid voor het opstarten van een nieuwe voor- 

en naschoolse opvang op locatie. 

Per 1 augustus 2020 stopt de huidige aanbieder van de voor- en naschoolse 

opvang in Basisschool De Zaaier. SCKB is een gevestigde aanbieder van 

Peuteropvang binnen de regio. Deze organisatie kenmerkt zich door onze 

Christelijke identiteit en kwalitatief goede opvang op een vertrouwd adres voor 

de opvang van uw kinderen.  

Thuiswerk  
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij onze keuzes m.b.t. thuiswerk toegelicht. Wij 
streven ernaar om regelmatig contact met u op te nemen. Wanneer u vragen 
heeft over thuiswerk, schroom niet om ons te bellen. 
 

Communicatie 

Op school zoeken we naar vormen om met u en de kinderen in contact te blijven. 

Veel van deze communicatie loopt via de leerkracht en inmiddels ook via de 

Zaaiervlog. De schoolbrede informatieoverdracht naar ouders vindt vooral via de 

Nieuwsbrief en de mail plaats. Voor schoolbrede vragen en/of opmerkingen kunt 

u ook terecht bij ondergetekende via de mail 

b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl en op maandag, woensdag en donderdag 

ben ik, zoveel als mogelijk, telefonisch op school bereikbaar 073-5991783. 

Teams 

Sinds vorige week maken wij op school actief gebruik van Teams. Hiermee 
kunnen de leerlingen individueel met de leerkracht chatten en/of videobellen. 
Hiernaast plant de leerkrachten enkele groepsmomenten in om zo het 
groepsgevoel te onderhouden.  
Teams is vooral bedoeld voor schoolcommunicatie. In enkele gevallen horen wij 
dat kinderen de chat niet juist gebruiken. Wij vragen u hierin opmerkzaam te 
zijn, regelmatig met uw kind mee te kijken en het gebruik van Teams te 
bespreken. Wanneer uw kind onprettige chats ontvangt, dan horen wij dit graag. 
Indien noodzakelijk kunnen wij gebruikers van Teams tijdelijk verwijderen.  
 
Digitale ontwikkeling 
Wanneer u vragen heeft over digitale ontwikkeling en/of aantal beschikbare 
laptops, dan kunt u terecht bij de leerkracht of ondergetekende. 
 
Thuis en beweging 
Landelijk zijn er verschillende initiatieven om het bewegen thuis te stimuleren. 
Deze link stuur ik graag aan u door. Het team van RiskCare Preventie legt focus 
op kwaliteit en inhoud. De dagelijkse video’s bieden een diversiteit aan 
ontwikkelingsgebieden en zijn gemaakt voor de leeftijden 3 t/m 12 jaar. Zeker in 
deze zonnige periode is het goed om gebruik te maken van de zonnige periode 
buiten.  
 
Een hartelijke groet,   
namens het team  
Bas van Ballegooijen 
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