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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag hebben we met het team nagedacht over 
schoolontwikkeling. Mooi om met het team vooruit te 
kijken en een beetje te dromen. Tegelijkertijd weten we 
dat duurzaamheid in ontwikkeling begint bij een goed 
fundament. Schoolontwikkeling doen we daarom ook 
stap voor stap, zonder daarbij te vergeten wat ons 
fundament is. Op deze manier werken we aan 
versterking van ons onderwijs. Een rijkdom om dit 
samen te kunnen doen. Tussendoor hebben we een 
rondwandeling door Hedel gedaan onder leiding van 
Arie van Driel van het historisch museum. Interessant 
en verrijkend om op deze manier te leren over ons 
dorp.  
 

Lezen en opvoeding-persoonlijk 
Vanaf de start van het schooljaar kost het extra tijd om 
onze jongste zoon op bed te leggen. Dit heeft een 
bijzondere reden: sinds de zomervakantie zit hij in 
groep 3 en leert hij letters. ’s Avonds voordat hij naar 
bed gaat lezen we hem elke dag een stukje voor uit zijn 
leesboek en dagboekje. Hij geniet van voorlezen, maar 
inmiddels wil hij ook zelf lezen. Het zijn nog geen hele 
zinnen en het duurt even, maar inmiddels herkent hij 
verschillende letters en komt het leesproces op gang. 
Woordjes zoals ik, is, papa, mama, met, dat, etc. 
Prachtig om te zien hoe het leesproces vorm krijgt en 
hoe hij hierin groeit. Op verschillende momenten kan ik 
hier enorm van genieten, maar op andere momenten 
‘kost’ het teveel tijd. Dan wil ik hem ‘even’ op bed 
leggen. Ik merk echter dat ‘even’ op bed leggen niet 
goed werkt. Genieten van onze kinderen, goede keuzes 
maken in de opvoeding lopen gelijk op met momenten 
waarop ik verkeerde keuzes maak of momenten waarop 
ik even niet geniet van de kinderen. Opvoeden van onze 
kinderen gaat in mijn geval niet altijd goed en mijn 
karakter zit ook nog weleens in de weg. Ik ervaar het als 
een enorme rijkdom om op deze momenten naar boven 
te kijken en mijn onvolmaaktheden met een volmaakte 
God te delen. Tegelijkertijd merk ik dat het ook goed is 
om mijn twijfels, onzekerheden over onze opvoeding 
ook met anderen te delen, herkenning te vinden en 
bemoedigd te worden. We hebben elkaar hierin echt  

nodig! Wanneer u vragen en of twijfels heeft, schroom 
niet om deze te stellen. Graag staan wij hierin naast u! 
Iedereen van harte Gods zegen en wijsheid toegewenst 
in de opvoeding van uw kind(eren).   
 

Thuisblijf regels - gezondheid leerlingen 
Tijdens de persconferentie over het coronavirus van 
vrijdagavond 19 uur heeft het kabinet medegedeeld dat 
richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd 
worden versoepeld. Het besluit is dat kinderen met 
klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven 
te blijven van school en niet op het coronavirus getest 
hoeven te worden.  
Voor kinderen in het basisonderwijs gelden op dit 
moment de volgende regels:  

 Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of 
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij 
gewoon naar de kinderopvang of naar de 
basisschool.  

 Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 
kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid (of 
meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij 
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn.  

 Als iemand in het huishouden koorts heeft, blijft 
iedereen thuis. 

 Als iemand in het huishouden positief is getest op 
COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis.  

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Ouders die kun kind willen aanmelden op onze 
(voor)school vragen wij dit ruim van tevoren te doen. 
Vroegtijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid om 
tijdig in te spelen op ontwikkelingen. Wanneer u 
mogelijk geïnteresseerde ouders kent, dan kunt u hen 
contact op laten nemen met ondergetekende via 073-
5991783 of b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl. Wij 
vertellen graag over onze school. Ook hebben wij 
kennismakingspakketjes beschikbaar. U kunt deze 
opvragen op school en aan mogelijk geïnteresseerde 
ouders overhandigen.  
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Activiteiten 
Deze week heeft u het bewaarblad ontvangen met 
daarop de geplande activiteiten van dit schooljaar. Bij  
het organiseren van de activiteiten houden we rekening 
met de richtlijnen vanuit het RIVM. Bij de activiteiten  
die doorgang vinden dient u zich vooraf op te geven. U 
ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer informatie. 
 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek start op woensdag 30 
september. Tijdens deze periode schenken we in de 
school extra aandacht aan lezen en voorlezen. Er zal 
ook een voorleeswedstrijd worden gehouden. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Later ontvangt u 
meer informatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto’s voorbereiding kinderboekenweek) 

 

Leerlingenraad 
Vorige week zijn de verkiezingen van de leerlingenraad 
gehouden. Een spannende strijd tussen de verschillende 
partijen. A.s. donderdag 24 september hebben we onze 
eerste vergadering. U wordt op de hoogte gehouden! 

 

Ontruimingsoefening 
Dinsdag 29 september houden we een aangekondigde 
ontruimingsoefening met alle kinderen van de school. 
Deze ochtend zal er een bel gaan en daarna gaan we 
met de groepen als oefening volgens protocol naar 
buiten. Wanneer uw kind dit spannend vindt is het goed 
om dit vooraf te bespreken.  
 

Tevredenheidspeiling 
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de 
ontwikkeling van de school. Uw mening helpt ons om 
het schoolbeleid te evalueren en te werken aan de 
kwaliteit van de school. In oktober ontvangt u daarom 
een uitnodiging om een tevredenheidspeiling in te 
vullen. Hierin kunt u aangeven hoe u over de 
verschillende onderdelen van de school denkt. Van 
harte aanbevolen. 

5 vergeet-mij-nietjes van Veilig Verkeer 
Nederland 
Veilig Verkeer Nederland stimuleert ouders en kinderen 
zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te 
gaan. Zij hebben 5 vergeet-mij-nietjes bedacht:  
 
1. Spreek af op welke vaste dagen jullie samen naar 

school lopen of fietsen 
2. Met de auto naar school? Parkeer iets verderop (Je 

bent een held!) 
3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan 

uitstappen 
4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige 

verkeersdeelname 
5. Bespreek de onderwerpen ‘Smartphone & Verkeer’ 

en ‘Groepsdruk & Verkeer’ (vanaf 11 jaar) 
 

Kom over en help 
Net zoals vorig schooljaar kunt u op onze school kleding 
inleveren voor de stichting ‘Kom over en help’. Deze 
stichting helpt arme mensen in Oost Europa. De vader  
van meester Michel coördineert deze kleding-
inzameling. U kunt op school kleding inleveren die u 
niet meer gebruikt, maar die andere mensen nog wel 
goed kunnen gebruiken. Het moeten dus geen kapotte 
kledingstukken zijn. Ook kunnen er schoenen en 
dekens/lakens meegegeven worden. U kunt deze 
spullen van maandag 12 t/m woensdag 14 oktober 
inleveren op school.  
Het doel hiervan is dat bruikbare kleding niet 
weggegooid wordt. Wanneer u al anderen blij maakt 
met kleding, blijf dat ook in dit geval doen.  

 

Klusouders 
We zijn weer gestart met de klusavonden. Één keer in 
de maand komen we van 19.00 uur tot 21.30 uur bij 
elkaar om verschillende klusjes op te pakken. Wanneer 
u hierin wat voor de school wilt en kunt betekenen, dan 
kunt u contact opnemen met Erwin Schilders tel. 
0642571496 of ondergetekende. 
 

Gebedsgroep 
Gebed is een zegen voor de school. De afgelopen 
maanden hebben we als groep helaas niet bij elkaar 
kunnen komen. Vanaf dit schooljaar zullen de 
gebedsmomenten op woensdag zijn. De eerste keer is 
woensdag 7 oktober. We beginnen met het luisteren 
naar een lied, daarna lezen we een stukje uit de Bijbel 
en bidden we samen voor de school. Contactpersoon 
van de gebedsgroep is Hanna van de Berg. Wanneer u 
mee wilt bidden of kennis wil maken, dan vragen wij u 
om vooraf contact op te nemen met Hanna van de Berg 
(hannabrouwer@gmx.net) of ondergetekende. 
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Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

Belangrijke data:  

 Woensdag 23 september:    studiedag, alle leerlingen vrij 

 Donderdag 24 september:   eerste vergadering leerlingenraad 

 Dinsdag 29 september:    ontruimingsoefening voor alle groepen 

 Woensdag 30 september:    start Kinderboekenweek 

 Maandag 5 oktober:   dag van de leraar 

 Maandag 12 oktober:   digitale tevredenheidspeiling ouders 

 Maandag 12 t/m woensdag 14 oktober:  inleveren kleding ‘Kom over en help’ 

 Woensdag 14 oktober:   studieochtend groep 1-2 

 Donderdag 15 oktober:    techniekochtend groep 7 
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


