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Beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn blij dat de school weer volledig open is. Het is goed om alle kinderen weer 

in de school te zien. Soms is het voor de kinderen wennen om de hele week met 

hele dagen naar school te gaan. Sommigen vonden het ook wel erg lekker om 

extra momenten te hebben om uit te slapen of om extra te kunnen spelen. 

Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de afsluiting van het schooljaar en de 

voorbereidingen van het volgend schooljaar. In de balk aan de zijkant leest u, 

zoals u gewend was, de belangrijke data voor de rest van het schooljaar.  

Personeel 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we helaas ook afscheid van enkele 

collega’s. We zijn dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid op de school. 

 Juf Klazina is vanwege gezondheidsredenen sinds april 2019 niet meer op 

school. Haar gezondheid laat het niet toe om haar werkzaamheden op te pakken. 

Haar werkzaamheden op De Zaaier worden beëindigd. Bijzonder verdrietig voor 

haar om het werk wat ze graag doet niet meer te kunnen doen.   

 Juf Christiane heeft juf Klazina het afgelopen jaar vervangen en deze 

vervanging stopt aan het einde van het schooljaar. We zijn haar dankbaar voor de 

reis die zij elke keer vanuit Krimpen aan de IJssel heeft gemaakt. 

 Juf Willeke heeft voor volgend schooljaar een nieuwe baan op CBS De 

Wegwijzer in Nederhemert aangenomen.  

 Zoals eerder aangegeven stopt ook Heidi van Leersum als IB’er op onze 

school. Deze vacature wordt volgend schooljaar ingevuld door juf Lydia Kant. 

De formatie voor volgend schooljaar is rond. In de volgende Nieuwsbrief ontvangt 

u de groepsindeling voor volgend schooljaar. 

Afscheid 
Op dinsdag 7 juli nemen de leerkrachten in de klas afscheid van de kinderen. 

Afgelopen vrijdag 12 juni heeft u hierover een mail ontvangen van juf Dineke. Na 

schooltijd nemen wij als collega’s afscheid. 

Schoolontwikkeling 
De komende periode wordt de school gedeeltelijk opgeknapt en vinden er enkele 

technische en functionele aanpassingen aan het schoolgebouw plaats. Deze 

aanpassingen dragen bij aan goed onderwijs op De Zaaier.  

BSO op locatie 
Eerder dit schooljaar hebben wij een enquête gehouden over een mogelijk nieuw 

op te zetten BSO. In overleg is besloten om per 1 januari 2021 te starten met een 

nieuwe BSO op locatie. De komende periode wordt gebruikt om dit goed voor te 

bereiden. Volgend schooljaar ontvangt u hierover meer informatie. 

 

Belangrijke data: 

 
Maandag 8 t/m vrijdag 1 9  

Maandag 8 t/m 
vrijdag 19 juni 
Afname LVS-toetsen 
 
Dinsdag 16 t/m 
vrijdag 26 juni 
Online enquête acties 
coronacrisis 
 
Zondag 21 juni 
Vaderdag 
 
Dinsdag 23 juni 
Maken groepsfoto’s 
 
Maandag 29 juni 
Openen Ouderportaal 
 
Maandag 29 juni t/m 
donderdag 2 juli 
Telefonische ouder- en 
rapportgesprekken 
 
Woensdag 1 juli 
Afscheidsdag groep 8 
 
Donderdag 2 juli 
Afscheidsavond met 
musical groep 8 
 
Maandag 6 juli 
Rapporten mee naar 
huis 
 
Dinsdag 7 juli 
Meesters- en 
juffenmiddag in de 
klassen 
 
Woensdag 8 juli 
Wenmoment in de 
nieuwe groep van 
11.15-12.15 uur 
 
Vrijdag 10 juli 
Laatste schooldag 
 
 

 
 



Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Door samenwerking met de gemeente Maasdriel ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 volgend 

schooljaar bewegingsonderwijs van een externe vakleerkracht.  

Nieuwe methode Engels 
Voor volgend schooljaar hebben wij de methode Join Inn aangeschaft. Hiermee bieden wij Engelse les vanaf 

groep 1 t/m groep 8. Join Inn is een nieuwe actieve methode Engels die enthousiast maakt en in beweging 

brengt. In deze methode staat communicatie centraal.   

Medezeggenschapsraad 
Gertjan Buitenhuis heeft aangegeven te stoppen met zijn taken als MR-lid. Wij waarderen en bedanken 

hem voor zijn inzet voor de school in de afgelopen periode. Dit betekent dat er een vacature ontstaat in de 

MR. De MR zal u hierover binnenkort verder informeren.  

Vanuit de personeelsgeleding wordt juf Dineke volgend schooljaar vervangen door juf Willemieke. 

Jaarkalender 
Door de richtlijnen ziet de afsluiting van het schooljaar er anders uit dan gebruikelijk. Activiteiten worden 

aangepast of kunnen in enkele gevallen helemaal niet plaats vinden. Hieronder ontvangt u een overzicht 

van de (aangepaste) activiteiten.  

Groepsfoto’s 
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf niet op school. Toch willen we graag een groepsfoto maken op 

dinsdagmiddag 23 juni. Deze foto wordt door de leerkrachten zelf genomen en zal niet van dezelfde 

kwaliteit zijn, zoals u gewend bent van de schoolfotograaf. Alle kinderen krijgen deze groepsfoto gratis.  

Afscheid groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben op woensdag 1 juli een afscheidsdag. Op donderdagavond 2 juli is er de 

afscheidsavond met musical. Hiervoor is een aangepast programma opgesteld. De kinderen en ouders zijn 

hierover geïnformeerd. Op vrijdag 3 juli worden zij om 10.00 uur op school verwacht om de musical op te 

ruimen en daarna nemen zij afscheid. 

Rapporten 
De kinderen ontvangen aan het einde van dit schooljaar een enigszins aangepast rapport. De afgelopen 

periode hebben we voor veel vakken minder of andere cijfers en beoordelingen verzameld. We vinden het 

echter wel belangrijk om een rapport te geven. Vanaf half maart is er immers wel onderwijs gegeven, deels 

door de leerkracht en voor een belangrijk deel door u. De kinderen hebben zich de afgelopen maanden wel 

degelijk ontwikkeld, we proberen dat te laten zien in het aangepaste rapport. Het aangepaste rapport is 

hiermee ook een herinnering aan een bijzondere schoolperiode. 

Rapportgesprekken 
We vinden het belangrijk om bij de afsluiting van het schooljaar met alle ouders contact te hebben over de 

ontwikkeling van uw kind. De leerkracht neemt telefonisch contact met u op om de ontwikkeling van uw 

kind te bespreken. 

Meesters- en juffendag 
Dit jaar is er geen groot gezamenlijk feest om de verjaardagen van juffen en meesters te vieren. De 

meesters en de juffen vieren dit nu in de klas op dinsdagmiddag 7 juli. Op deze middag wordt er in de 

klassen ook afscheid genomen van de vertrekkende collega’s.  

Wenmoment 
Het wenmoment in de nieuwe groep is verplaatst van maandag 6, naar woensdag 8 juli, van 11.15-12.15 

uur.  

Schoonmaakavond 
Dit jaar is er geen gezamenlijke schoonmaakavond aan het einde van het schooljaar.  

 



Evaluatie scholensluiting 
De afgelopen periode hebben wij te maken gehad met de coronacrisis. Het was voor ieder van ons een 

vreemde en intensieve periode waarin moest worden geïmproviseerd en geanticipeerd op steeds 

wisselende omstandigheden. In korte tijd moest steeds een nieuw concept worden uitgedacht. Dat maakte 

het voor ons allemaal ook een leerzame tijd.  

Het is niet uitgesloten dat we in de toekomst nogmaals met zo'n periode te maken krijgen. Gisteren heeft u 

via ParnasSys een vragenlijst toegestuurd gekregen over de scholensluiting- en heropening gedurende deze 

periode. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Wilt u even de tijd nemen om een klein aantal vragen te 

beantwoorden? Bij voorbaat dank. De vragenlijst staat open t/m vrijdag 26 juni 2020. 

Thuisblijfregels kinderen 
Houd ik mijn kind thuis? Kan mijn kind toch naar school? Hoe reageren anderen daarop? Het is in deze tijd 

lastig om dat precies te bepalen. Iedere situatie is anders. Hieronder geven we enkele handreikingen die 

mogelijk kunnen helpen: 

 Enkel een snotneus hoeft geen reden meer te zijn om uw kind thuis te houden. Zeker bij jonge 

kinderen horen snottebellen er gewoon bij, zonder dat dit verontrustend is. Voor kinderen tot 6 

jaar heeft het RIVM het beleid aangepast en mogen kinderen gewoon naar school. Voor oudere 

kinderen weet u als ouder zelf het beste of uw kind opvallende verschijnselen van verkoudheid 

heeft. 

 Bij hoesten, keelpijn, verhoging, koorts e.d. blijft het beleid dat kinderen thuisblijven.  

 Als uw kind verschijnselen laat zien die passen bij hooikoorts, dan hoeft dat geen reden te zijn om 

thuis te blijven. Het is wel belangrijk om dit aan de leerkracht te laten weten. 

 Vindt u het zelf beter om uw kind thuis te houden, dan kunt u uw kind ziekmelden. Voor thuiswerk 

kunt u contact opnemen met de leerkracht. Dit zal niet gelijk voor de eerste dag zijn. 

Wanneer u twijfelt bij het maken van de juiste keuze, voel u vrij om contact op te nemen met de school. 

We hopen zo met elkaar, in vertrouwen, de juiste keuzes te kunnen maken.  

Overig 
Zendingsgeld 
De komende periode wordt er in de klassen weer gewoon zendingsgeld opgehaald.  

Volgend schooljaar 
Als school zijn wij ook bezig met de voorbereidingen voor het volgend schooljaar. Het heeft onze voorkeur 

om volgend schooljaar het lesrooster weer op te pakken zoals we gewend waren, op hele dagen van 08.30-

14.45 uur. 

In de jaarplanning gaan wij er vanuit dat de jaarlijkse informatieavond, de luistergesprekken aan het begin 

van het schooljaar en de jaarlijkse BBQ doorgaan. Waarschijnlijk zal dit wel met aanpassingen zijn. Definitief 

bericht hierover ontvangt u begin van het volgend schooljaar. 

De afgelopen tijd heeft ons geleerd dat niet alles maakbaar en voorspelbaar is. Wij maken plannen, prikken 

data en bereiden van alles voor, maar altijd in het besef dat wij niet alles in de hand hebben. Dat is de 

houding waarmee wij op school onze plannen maken en u informeren over alle activiteiten. We doen ons 

werk in afhankelijkheid van God. 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt, schroom niet om deze te stellen.  

 

Hartelijke groet, 

namens het team 

Bas van Ballegooijen 


