
 

 

NIEUWSBRIEF 
Augustus 2020, Nieuwsbrief 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Deze week zijn er vanuit de overheid nieuwe 
maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Ingrijpend voor veel mensen 
in de maatschappij. Voor scholen zijn er vooralsnog 
weinig aanvullende maatregelen. De afspraken zoals 
deze eerder zijn gemaakt blijven leidend. Onderaan 
deze Nieuwsbrief worden enkele van deze afspraken 
herhaald. Hierin staat ook beschreven hoe wij als school 
omgaan met afwezigheid van leerlingen en lesuitval 
door afwezigheid leerkrachten. We zijn dankbaar voor 
de stabiele weken waarmee we het schooljaar gestart 
zijn, tegelijkertijd weten we dat in deze onzekere 
periode dit snel kan veranderen.   
 

Verkeersveiligheid 
De laatste periode zien wij verschillende onveilige 
situaties rondom de school bij het ophalen van 
kinderen. Hiernaast hebben we klachten vanuit de 
omgeving ontvangen, omdat zij vanwege parkeren niet 
op de eigen inrit konden komen. Ik vraag u hiermee 
rekening te houden en indien mogelijk de kinderen met 
de fiets of lopend op te halen of de auto wat verder 
weg te parkeren. 
Hiernaast worden ouders van de groepen 1 t/m 4 
gevraagd om de kinderen op te wachten op het 
schoolplein. Dit voorkomt drukte aan/op straat bij de 
uitgang van het schoolplein. Alvast bedankt voor de 
medewerking. Wilt u dit ook delen met opa’s/oma’s en 
anderen die de kinderen ophalen van school.  
 

Leerlingenraad 
Verschillende partijen en kandidaten zijn de afgelopen 
weken met elkaar de strijd aangegaan voor zetels in de 
leerlingenraad. Gelukkig is de rust inmiddels 
teruggekeerd en de gekozen kandidaten hebben hun 
plekje in de leerlingenraad ingenomen. Voor sommigen 
was dit nieuw, voor anderen is het een voortzetting van 
hun plekje in de leerlingenraad vanuit vorig schooljaar. 
Tijdens de eerste vergadering hebben we met elkaar 
het jaarplan van de Zaaier besproken. Ook sprak de 
leerlingenraad zich uit over de huidige situatie en de 
wenselijke situatie van de school. De  

leerlingenraad heeft waardering voor de kwaliteit van 
de leerkrachten, de inzet van de vakleerkracht gym en 
de nieuwe schoolbrede methode Engels. De adviezen 
richten zich vooral op de modernisering van het huidige 
schoolgebouw. De komende tijd blijven we met elkaar 
in gesprek over de ontwikkelingen op de Zaaier.  

 
 

Kinderboekenweek 2020 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 met als thema “en 
toen?” gaan we terug in de tijd. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger 
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten 
over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om 
andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van 
toen door het lezen van boeken. 
De komende weken zullen we veel aandacht besteden 
aan het thema: En toen? Iedere klas ontvangt een 
actieboek, waaruit gelezen gaat worden. Ook zullen we 
per klas enkele activiteiten organiseren.  We hopen op 
deze manier het lezen te stimuleren. Wij attenderen u 
graag op deze link om ook thuis het lezen te stimuleren. 
De invloed van (voor)lezen op de ontwikkeling van 
kinderen is groot.   
 
Kassabonnenactie Blz. boekhandel Hedel – Sparen voor 
de schoolbibliotheek 
Ook dit jaar hebben we de uitnodiging gekregen mee te 
doen met de kassabonnenactie van Blz. Boekhandel 
Hedel (voorheen The Read Shop Hedel). Op deze 
manier kunnen wij de schoolbibliotheek ‘spekken’. De 
actie is als volgt:  
De kinderen bewaren de kassabonnen van de 
kinderboeken die ze in de Kinderboekenweek  

https://dezaaierhedel.nl/organisatie/de-school/
https://www.makkelijklezenplein.nl/ouders/oefentips/8-tips-voor-ouders


 

 

(30 september t/m 11 oktober) bij Blz. Boekhandel 
Hedel gekocht hebben.  
De kinderen leveren de kassabonnen in op school vóór 
woensdag 14 oktober as. bij juf Dineke of juf Dorine 
Voor elke 100 euro aan ingeleverde kassabonnen krijgt 
de school een kinderboek naar keuze t.w.v. 20 euro.  
Ook opa’s en oma’s, tantes en ooms of de buren 
kunnen meesparen! Van harte aanbevolen! 

 
 

Ontruimingsoefening 
Deze week hebben we met elkaar een 
ontruimingsoefening gedaan. Alle kinderen waren op 
tijd buiten en op de verzamelplaats. Omdat deze 
ontruiming bij leerkrachten en kinderen was 
aangekondigd, was dit ook gemakkelijker. Daarom zal er 
tijdens het schooljaar ook een niet-aangekondigde 
ontruimingsoefening plaats vinden. Dit om in geval van 
calamiteiten op een goede manier te kunnen handelen. 
 

Activiteiten 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van 
de activiteiten/belangrijke voor de komende periode. 
 

Corona en corona-gerelateerde informatie  
Ventilatie 
In de zomervakantie was er heel wat te doen over de 
ventilatie van schoolgebouwen. Die zou bepalend 
kunnen zijn voor de mate van verspreiding van corona. 
De minister gaf aan alle schoolbesturen opdracht om te 
onderzoeken of de ventilatie op de eigen scholen 
voldeed. De SCOB heeft dit onderzoek laten verrichten 
door adviesbureau Ben v.d. Vlist. Afgelopen week 
werden de rapporten opgeleverd. De conclusie is dat 
alle scholen van de SCOB voldoen aan de wettelijke 
eisen. Er is geen reden om systemen te vernieuwen of 
aan te leggen. Dat is goed nieuws. Voor sommige 
onderdelen zijn aanbevelingen gedaan voor 
aanpassingen. Die nemen wij mee in het reguliere 
onderhoudsprogramma. Wij hopen u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Gebruik gymzalen 
De gymzaal blijft voor scholen geopend. Dit betekent 
dat de gymlessen gewoon door kunnen gaan. Voor 
buitenschoolse activiteiten en verenigingen wordt de 
gymzaal helaas gesloten.  
 

Wat te doen bij lesuitval en/of ziekte 
Korttijdelijke afwezigheid/lesuitval 
Bij korttijdelijke* afwezigheid leerlingen en/of 
leerkrachten stelt de school digitale 
verwerkingsmaterialen beschikbaar. Alle leerlingen 
hebben van de leerkracht de inlogcodes van Gynzy 
en/of Basispoort ontvangen, met daarbij de vraag om 
deze vast uit te proberen. (Met korttijdelijke lesuitval verstaan wij 

een periode van maximaal 10 lesdagen   
 
Langdurige lesuitval/scholensluiting 
Wanneer de school voor een langere periode van 10 
lesdagen gesloten moet worden grijpen we terug op het 
protocol zoals gebruikt tijdens de eerste scholensluiting. 
Bij de invulling hiervan nemen we de ingebrachte 
aandachtspunten van de evaluatie mee in de 
vormgeving hiervan.  
 
Aanvullend 

 Afwezigheid leerlingen: wanneer uw kind ziek is 
vanwege thuisblijfregels, dan kunt u contact 
opnemen met de leerkracht voor thuiswerk. Vanaf 
de 2e dag heeft de leerkracht een weekplanning 
beschikbaar voor thuiswerk.  

 Afwezigheid leerkracht: school probeert vervanging 
te regelen. Dit is in de huidige situatie echter niet 
altijd mogelijk. Indien noodzakelijk wordt 
vervanging ingevuld met directie of 
onderwijsassistent. Vanwege eigen functie 
gebonden taken zijn zij echter voor maximaal 1 dag 
achtereenvolgend beschikbaar.  
 

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. De maximale 
groepsgrootte is 4 personen. 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.  
 

Volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief staat gepland op woensdag 14 
november. Wanneer er vanwege maatregelen overheid 
en/of nieuwe protocollen voor het basisonderwijs 
nieuwe informatie is, dan ontvangt u deze informatie zo 
snel mogelijk. 

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Nieuwsbrief-04.pdf
mailto:hannabrouwer@gmx.net


 

 

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 30 september:    start Kinderboekenweek 

 Maandag 5 oktober:   dag van de leraar 

 Maandag 12 oktober:   uitzetten 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 
middag: voorleeswedstrijd 

 Donderdag 29 oktober:   leerlingenraad 

 Woensdag 4 november:   Dankdag en Nationaal schoolontbijt 

 Donderdag 5 november:   studiemiddag. ’s Middags alle leerlingen vrij 
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


