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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar ligt weer bijna helemaal achter ons. Vorige week hebben we op 
een fijne en mooie manier afscheid kunnen nemen van groep 8 met een gezellige 
afscheidsdag en een prachtige afscheidsavond. We hebben er met elkaar enorm 
van genoten! Vrijdag is de laatste schooldag voor alle kinderen. ’s Middags zijn 
alle kinderen vrij. Wij wensen iedereen een goede zomerperiode en van harte 
Gods nabijheid en zegen toe. 
 

Personeel 
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van juf Willeke, juf Christiane en 

juf Heidi. ’s Middags hadden we een gezellige middag met de kinderen en na 

schooltijd hebben we met de collega’s afscheid genomen. We zijn dankbaar voor 

hun inzet voor en betrokkenheid op de school! 

 

Medezeggenschapsraad 
Er hebben zich 4 kandidaten beschikbaar gesteld. Zij stellen zich voor in de 

bijlage. Graag willen we deze vacature voor de zomervakantie afronden. Hierdoor 

is er slechts een korte stemperiode. U kunt via de mail stemmen t/m vrijdag 10 

juli, 12.00 uur: mr@dezaaierhedel.nl.  

 

Bewaarblad 
Als bijlage ontvangt u de jaarplanning voor komend schooljaar. Deze is 

vastgesteld onder voorbehoud. Tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar 

weten we meer over de ontwikkelingen en kunnen we een definitieve keuze 

maken over de inhoud en vorm van de luistergesprekken, informatieavond, 

huisbezoeken en de gezamenlijke BBQ.  

 

Handreiking voorlezen 
Tijdens de schoolbrede analyse van de afgelopen periode zagen wij een 

ontwikkelingsachterstand op het gebied van (begrijpend) lezen. Graag willen wij 

het lezen onder de aandacht brengen en waar mogelijk stimuleren. Hiervoor 

hebben wij een handreiking Zomer(voor)lezen opgesteld, waarbij kinderen een 

gratis boek, doeboek en (voor)leeskaart ontvangen. Wij bevelen deze actie van 

harte aan. De kinderen hebben de handreiking en het boek mee naar huis 

gekregen. U ontvangt de handreiking ook als bijlage.  

 
 

Belangrijke data 

start schooljaar: 

(Onder voorbehoud 

van ontwikkelingen en 

maatregelen) 

Maandag 8 t/m vrijdag 1 9  

 
Vrijdag 10 juli 
Laatste schooldag  
(alleen de ochtend naar school) 

 
Maandag 24 augustus 
Start schooljaar 
 
Dinsdag 25 augustus 
Jaaropening met 
leerlingen 
 
Woensdag 2 
september 
Luistergesprekken 
groep 5 en 7 
 
Maandag 7 september 
Informatieavond 
 
Vrijdag 11 september 
Startbarbecue 
 
Woensdag 23 
september 
Studiedag SCOB  
(alle leerlingen vrij) 
 
Dinsdag 29 september 
Ontruimingsoefening 
 
Woensdag 30 
september 
Start kinderboeken-
week 
 
Woensdag 14 oktober 
Studieochtend groep 
1-2 (leerlingen groep 1-2 vrij) 
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Oude schoolspullen 
Op school hebben we verschillende schoolmaterialen, zoals lesboeken en 
werkboeken, die wij niet in de klassen gebruiken. Deze mogen door de kinderen 
meegenomen worden om thuis ‘schooltje te spelen’. Deze staan op tafeltjes bij de 
hoofdingang van de school. 
 
 

Preventiecampagne met tips tegen online grooming 
Amber Alert lanceerde in mei een internationele preventiecampagne tegen digitaal 

kinderlokken oftewel online grooming. Wanneer uw kind regelmatig online gaat, is 

het goed om deze video samen met uw kind te bekijken en te bespreken.  

 

Vooruitblik 2020-2021 
We hopen dat we volgend schooljaar weer grotendeels terug kunnen naar de 

reguliere gang van zaken op de school. Belangrijkste aandachtspunten hierin zijn: 

 We gaan weer terug naar de reguliere schooltijden.  

 Alle kinderen zetten de fiets in het fietsenhok en gaan via de reguliere ingang 

de school binnen.  

 De kinderen van groep 1-2 mogen bij de kleuteringang op het schoolplein 

gebracht worden. Ouders kunnen de kinderen niet naar binnen brengen 

vanwege de 1,5 meter richtlijn.  

 De kinderen van groep 3-4 mogen direct naar binnen via de kleuteringang 

wanneer ze op school komen. 

 De kinderen van groep 5 -8 maken een rij wanneer de schoolbel gaat.  

 Oudercontacten in de school zijn weer mogelijk. Dit zoveel mogelijk op 

afspraak.  

 

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

 

Hartelijke groet, 

namens het team 

Bas van Ballegooijen 

 
 

 
 

 
 

 
 

Afscheid van de 
juffen 

https://www.amberalert.nl/preventiecampagne-tegen-online-grooming/

