NIEUWSBRIEF
Augustus 2020, Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,
De zomervakantie ligt inmiddels weer (bijna)
achter ons. Het is goed om vakantie te kunnen
vieren, maar ook goed en fijn om weer samen
aan de slag te gaan. School brengt ook weer rust
en structuur in de dag en geeft sociale contacten
en mogelijkheden om te groeien. Maandag 24
augustus gaan de schooldeuren weer open. We
kijken ernaar uit om het schooljaar samen met de
kinderen te starten.

Schooljaar 2020-2021
Met het team zijn we vandaag gestart met een
gezamenlijke vergadering en studiemiddag.

Terugblik
We hebben met het team teruggeblikt op het
vorige schooljaar. De meeste doelstellingen en
ontwikkelingen zijn op een goede manier
afgerond. Enkele ontwikkelingen zijn mede door
de periode thuisonderwijs vooruit geschoven
naar het huidige schooljaar. Hiernaast hebben we
de periode thuisonderwijs als gevolg van Covid19, met beperkingen op gebied van fysiek
contact, als intensief ervaren. Deze periode had
voor zowel kinderen, ouders als het team impact.
Helaas zullen ook het komend schooljaar
verschillende maatregelen nodig zijn. Graag
willen wij wel invulling geven aan de contacten
tussen school en ouders. Hierin hebben de
formele ontmoetingen, zoals informatieavonden,
luistergesprekken, huisbezoeken en
oudergesprekken prioriteit.
Wij zijn ons ervan bewust dat er in de
samenleving verschillende houdingen zijn en
gedachten leven ten aanzien van de maatregelen
die genomen worden. Als school volgen wij de
aanbevolen adviezen en maatregelen van de
overheid en de PO-raad. Wij vragen u, om ook in
het belang van anderen, deze maatregelen te
respecteren. Volgende week komt MR samen om

de gevolgen van het protocol voor het onderwijs
de komende periode af te stemmen. U ontvangt
hierover volgende week meer informatie. Op de
volgende pagina van deze Nieuwsbrief leest u
meer informatie over de huidige afspraken.

Vooruitblik
Vanuit het schoolplan 2019-2023 hebben wij voor
komend schooljaar de volgende doelstelling: “We
brengen kinderen tot ontplooiing en
ontwikkeling, door het bieden van kwalitatief
goed onderwijs in een positief christelijk klimaat”.
Van hieruit werken we onder meer aan de
volgende ontwikkelingen: implementatie nieuwe
methode Engels voor groep 1 t/m 8,
implementatie vakdocent bewegingsonderwijs
groep 3 t/m 8, versterken van het beleid specifiek
gericht op het jonge kind vanuit de schoolbrede
visie, borging van het EDI-model, inzet digitale
verwerkingssoftware en kwaliteitszorg- en
cultuur, versterken communicatie tussen school
en ouders en enkele (esthetische) aanpassingen
aan het schoolgebouw en plein. Het volledige en
overzichtelijke jaarplan leest u op de website.

Personeel
Juf Lydia is als leerkracht nieuw op onze school.
Op dinsdag is zij aanwezig voor haar IBwerkzaamheden en op vrijdag geeft ze les aan
groep 3-4. We wensen haar een goede start op
‘De Zaaier’.

Eerste schooldag



De eerste schooldag kan zowel voor kinderen,
ouders als leerkrachten spannend zijn. Het is
helaas niet mogelijk om uw kind in de klas te
brengen i.v.m. coronamaatregelen. Daarom zijn
alle leerkrachten voor schooltijd buiten de school
bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.






Groep 1-2: de kinderen mogen door ouders
bij de kleuteringang op het schoolplein
gebracht worden. De juf wacht ouders en
kinderen bij de ingang op.
Groep 3-4: de kinderen mogen door ouders
bij de hoofdingang gebracht worden. De juf
wacht de kinderen bij de hoofdingang op.
Groep 5-8: de leerkrachten van groep 5-8 zijn
op het schoolplein aanwezig. Bij de bel
verzamelen de leerlingen zich in de rij.

Coronamaatregelen














We hanteren reguliere schooltijden.
Alle kinderen zetten de fiets in het fietsenhok
en gaan via de reguliere ingang de school
binnen (voor groep 3-4 vanaf 2e schooldag).
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, wanneer
ze op school komen, direct naar de klas via de
eigen ingang op het schoolplein.
De kinderen van groep 5 -8 maken een rij
wanneer de schoolbel gaat.
Ouders komen niet ‘spontaan’ de school
binnen. Oudercontacten in de school zijn wel
weer mogelijk, maar altijd op afspraak.
In onze school wordt geventileerd met
natuurlijke aan- en afvoer van vervuilde lucht
door middel van gevelroosters, infiltratie,
ramen en deuren.
Bij ziekte ontvangen kinderen geen
thuiswerk. Wij gaan ervan uit dat wanneer
kinderen ziek thuis blijven, zij ook te ziek zijn
om thuis te werken. Wanneer uw kind echter
thuis blijft vanwege voorzorg Covid-19 en wel
thuiswerk kan doen, dan dient u dit aan te
geven bij de leerkracht. De leerkracht kan
dan na schooltijd thuiswerk klaarmaken voor
de dagen erna.



Meer dan anders zullen we als school
rekening moeten houden met mogelijke
uitval van leerkrachten vanwege ziekte of
afwachting van een testuitslag. In de huidige
situatie en het tekort aan invallers kan het
mogelijk zijn dat er geen vervanging is en dat
we een klas moeten vrij geven. We willen dit
zoveel als mogelijk voorkomen. Op voorhand
willen wij u vragen om na te denken over de
eigen situatie en opvangmogelijkheden bij
uitval.
De gebruikelijke hoofdluiscontroles op school
zullen nog niet gedaan worden. Daarom
vragen wij u hier thuis aandacht aan te
schenken. Hierbij ontvangt u 2 linkjes van de
GGD: ‘Hoe controleer je op hoofdluizen’ en
‘Hoofdluis behandelen, dat doe je zo’.

Algemene afspraken
Aandacht voor de leerling
Van een kwartier voor schooltijd tot een kwartier
na schooltijd zijn de leerkrachten er voor de
leerlingen. Heeft u persoonlijke vragen of vragen
over de voortgang, dan vragen wij u om een
gesprek met de leerkracht in te plannen of dit op
een ander moment te bespreken.

Artikel GGD voor de basisschool
Als bijlage aan deze Nieuwsbrief ontvangt u een
artikel over de Jeugdgezondheidszorg van de
GGD. Hierin informeren zij u over de zorg die zij
geven aan de kinderen van de basisscholen.

Fruitdag
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met de
woensdag als fruitdag. Dit willen we vasthouden
voor komend schooljaar. Op deze dag eten we
tijdens de pauze alleen fruit en/of groente.

Jaaropening
Dinsdag 20 augustus starten we de dag met alle
jaargroepen met de traditionele jaaropening. Dat
zal dit schooljaar helaas alleen met leerkrachten
en kinderen zijn.

Kinderoefentherapie
Sandra van der Sanden, kinderoefentherapeut, is
dit schooljaar op donderdag i.p.v. woensdag in de
school aanwezig. Voor informatie of

begeleidingsmogelijkheden kunt u contact
opnemen via info@cesarzaltbommel.nl.

Hiernaast vragen wij u om uw kind aan de
straatkant van de school op te wachten.

Koptelefoons/oordopjes laptops

Voorschool, VVE-programma

De kinderen werken met een eigen laptop en
koptelefoon. Wanneer kinderen het prettig
vinden mogen ze ook eigen oordopjes
meenemen voor laptopgebruik.

De voorschool van De Zaaier biedt voor- en
vroegschoolse educatie (vve) aan bedoeld voor
peuters en kleuters. Vanaf volgend schooljaar zijn
alle voorscholen met VVE verplicht om minimaal
16 uur onderwijs aan te bieden. Vanaf volgend
schooljaar is de Voorschool op 4 dagen geopend,
van maandag t/m donderdag. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Arina
Struijk, teamleider voorscholen SCKB:
a.struijk@pcbdebron.nl.

ParnasSys-Ouderportaal
Met behulp van het Ouderportaal van ParnasSys
streven wij naar een transparantie communicatie
over de gegevens van uw kind. Hierin vindt u
onder andere de administratieve gegevens,
medische gegevens en de behaalde cijfers op de
toetsen. Dit schooljaar wordt Ouderportaal
uitgebreid met inzicht in de gespreksverslagen
tussen school en ouders.

Schoolgids en jaarkalender
De schoolgids is gedrukt en ontvangt u volgende
week. Met de jaarplanning hebben we vanwege
de onzekerheid gewacht tot de start van het
schooljaar. Wanneer wij deze hebben, ontvangt
u deze zowel op papier als digitaal.

Verkeersveiligheid
Samen met ouders werken wij graag aan de
verkeersveiligheid rondom de school. Wanneer
de school ingaat of uitgaat is het druk rondom de
school en kunnen er onverwachte situaties
ontstaan. Daarom vragen wij u om stapvoets te
rijden en alleen te parkeren in daartoe bestemde
parkeervakken bij de school of bij de kerk.

Ziekmeldingen
Wanneer u kind ziek is worden wij graag voor
schooltijd telefonisch op de hoogte gesteld. Op
maandagmorgen hebben wij met het team
weekopening van 08.00-08.15 uur. Op dat
moment nemen wij geen telefoon op.
Wilt u ons ook inlichten wanneer er thuis
bijzondere omstandigheden zijn? Deze
omstandigheden kunnen het gedrag van uw kind
beïnvloeden. Wanneer wij op de hoogte zijn helpt
dit ons om uw kind beter te begrijpen en hier
adequaat op te reageren.

Volgende Nieuwsbrief
Aan het einde van de eerste schoolweek ontvangt
u de volgende Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief
ontvangt u meer informatie over de data en
planning van de informatieavond,
luistergesprekken en andere activiteiten

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.

Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

Belangrijke data:
Maandag 24 augustus: Eerste
schooldag

Dinsdag 25 augustus:
jaaropening met leerlingen

Woensdag 2 september: eerste
gymles vakdocent Bram van
Geffen
Luistergesprekken groep 5 en 7

Het zal niet mogelijk zijn om de informatieavond op één avond te organiseren, zoals andere jaren. In de
volgende Nieuwsbrief ontvangt u de data van de informatieavond en andere activiteiten.

