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Beste kinderen,

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.

Deze week is er weer een Zaaiervlog. In deze vlog aandacht voor een bijzondere
manier van kunst. De meesters en juffen hebben de afgelopen periode weer hun
best gedaan. Graag ontvangen wij foto’s van jullie kunst en creativiteit.
In verschillende groepen is gestart met Teams. Voor de individuele gesprekken
en om te chatten is dit heel handig. Voor groepsmomenten is het op dit moment
nog wat minder geschikt. We zullen het dus vooral gebruiken om met jullie te
chatten en voor individuele beeldgesprekken of met kleinere groepen.
Volgende week worden de nieuwe maatregelen door het kabinet bekend
gemaakt. We zijn benieuwd wat de gevolgen hiervan zijn voor de scholen.
Groetjes de meesters en juffen

Beste ouders/verzorgers,
Volgende week wordt door het kabinet de nieuwe maatregelen bekend gemaakt.
Een spannend moment voor Nederland en ook voor de scholen. In de online
vergaderingen en tijdens de gesprekken lopen we samen de mogelijkheden en
opties door. Een zoektocht waarin verschillende belangen een rol spelen, ook
voor ons als team. Volgende week ontvangt u de Nieuwsbrief niet op woensdag,
maar op donderdag of vrijdag. Dit vanwege de mogelijke maatregelen vanuit de
overheid en de gevolgen voor onze school.

Dagopening

Voor meer foto’s, zie
de website

Tijdens deze periode kiezen we er op school voor om de schooldagen met de
aanwezigen te openen door een dagboek over de Psalmen te lezen en met elkaar
te bidden. Soms is dat met z’n tweeën, soms is dat met meerdere mensen. De
Psalmen geven woorden passend bij elke levenssituatie. Er is ruimte voor
blijdschap en boosheid, rust en onrust, tevredenheid en ontevredenheid,
zekerheid en onzekerheid. De Psalmen nodigen daarbij uit om niet alleen
hierover te praten, maar dit juist bij God te brengen. Pasen zegt: ‘We hebben een
sprekende en een handelende God. Ook in onze levens!’. Soms lezen we dat God
de omstandigheden verandert, maar veel vaker verandert Hij ons in de
omstandigheden. ‘God dank U wel, dat niets U tegen hield om in onze
omstandigheden te komen en dat U niet loslaat wat Uw hand begonnen is.’

Personeel 2020-2021
Juf Heidi, Intern Begeleider, gaat onze school helaas verlaten. Zij werkt nu op drie
scholen en kan op één van de andere scholen een uitbreiding ontvangen. Dit
betekent dat zij per 1 augustus niet meer bij ons werkzaam is.
Gelukkig is deze vacature in korte tijd ingevuld. Lydia Kant, nu IB’er in Bruchem,
gaat deze vacature invullen. Lydia kennen we ook als ouder van kinderen van
onze school. We zijn dankbaar dat we deze vacature in korte periode in kunnen
vullen.

Peiling VSO/BSO op de Zaaier
U heeft een mail ontvangen met de vraag een vragenlijst in te vullen over
mogelijke behoefte aan voor- en buitenschoolse opvang. Dit omdat de huidige
aanbieder per 1 augustus stopt. Met deze vragenlijst peilen we de mogelijkheid
voor het opstarten van een nieuwe voor- en naschoolse opvang op locatie.
Wanneer u hem nog niet hebt ingevuld vragen wij u deze in te vullen.

Thuiswerk
In de vorige Nieuwsbrieven hebben wij onze keuzes m.b.t. thuiswerk toegelicht.
De Nieuwsbrieven kunt u vinden op de website. Wij streven ernaar om
regelmatig contact met u op te nemen. Wanneer u vragen heeft over thuiswerk,
schroom niet om ons te bellen.
Thuiswerk in de vakantieperiode
Enkele ouders hebben ons gevraagd om thuiswerk voor in de meivakantie. We
gaan hier voorzichtig mee om en stimuleren vakantiewerk niet als norm.
Wanneer thuiswerk u kan helpen voor structuur en plezierige invulling van de
vakantie, dan kunt u hier gebruik van maken. Elke groep heeft hiervoor een
programma opgesteld. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht.
Teams
We merken dat Teams heel goed bruikbaar is voor individueel contact met de
leerkracht. De groepsmomenten zijn nog lastig en vragen nog wat oefening.

Beweegopdrachten
Bram van Geffen, Buurtsportcoach Maasdriel, heeft in samenwerking met
collega’s uit Zaltbommel verschillende opdrachten bedacht om in beweging te
blijven. Hiernaast hebben zij ook een creatieve opdracht bedacht. Succes!
Spel& beweegopdracht dag 1 – planken met meester Willem
Spel& beweegopdracht dag 2 – handen en voeten parcours met juf Marloes
Spel& beweegopdracht dag 3 – wc rol estafette met meester Bram
Spel& beweegopdracht dag 4 – ballonnen hooghouden met Nick
Spel& beweegopdracht dag 5 – air hockey met juf Patricia
Spel& knutselopdracht – knikkerbaan met Evelien
Als kinderen hun filmpje met ons willen delen, kan dat via facebook
(https://www.facebook.com/Spel-139169016223564/), of via de e-mail:
bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

