
 

 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2020, Nieuwsbrief 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Met een stukje spanning keken we uit naar de 
persconferentie van dinsdag 13 oktober. Door de 
ontwikkelingen werd de overheid gedwongen 
maatregelen te nemen. Welke maatregelen zouden er 
dit keer genomen worden en voor wie gelden deze? Op 
verschillende plaatsen wordt gedeeld hoe moeilijk en 
pijnlijk het is om sociale contacten te missen. Voor 
verschillende mensen, clubs en verenigingen hebben 
deze maatregelen opnieuw grote impact. Ook voor de 
school is het een spannende tijd. Voor ontwikkeling van 
kinderen is het belangrijk dat school en ouders op een 
goede manier met elkaar in contact zijn. De 
ontwikkelingen en maatregelen dwingen ons echter om 
uiterst voorzichtig te zijn. Voor zover het in onze 
mogelijkheden ligt, doen we zoveel als mogelijk, om het 
fysieke onderwijs doorgang te laten vinden. Dit vraagt 
in verschillende situaties extra voorzichtigheid in het 
aantal mensen in de school en fysiek contact met 
elkaar. Tegelijkertijd roepen wij u op om bij vragen, 
twijfels en zorgen contact op te nemen met 
ondergetekende of de leerkracht. Graag werken wij met 
u samen aan het welbevinden en de ontwikkeling van 
uw kind. Onderaan deze Nieuwsbrief vindt u een 
aanvulling op de bestaande regels binnen de school.  
 

Personeel 
Enkele weken geleden is Theo, de man van juf Rianne, 
geopereerd. Na de operatie zijn er echter verschillende 
complicaties opgetreden, waardoor het herstel 
langzaam verloopt. Wij bidden hen van harte Gods 
zegen en nabijheid toe.  
 
Maandag 5 oktober 
was het de dag van de 
leraar. Vanuit het 
bestuur ontvingen we 
een leuke attentie voor 
alle medewerkers. 
Mooi om met elkaar stil 
te staan bij dit mooie 
werk! Op dinsdag 6 oktober hebben we als team ‘de 
dag van de onderwijs-assistent’ gevierd. Dit om Dorine  

en Dineke in het zonnetje te zetten voor alle 
ondersteuning en werk dat zij in de school doen. 
 

Schoolontwikkeling 
De komende weken vinden er 
enkele noodzakelijke en 
esthetische werkzaamheden 
plaats. In de herfstvakantie 
wordt het dak vernieuwd en 
vindt er buitenom schilderwerk 
plaats. In de komende 
maanden zullen nog enkele 
werkzaamheden plaats vinden.  
De afgelopen periode zijn er al 
enkele kleine aanpassingen 
gedaan. Op het schoolplein is een struinpad 
gerealiseerd. De kinderen kunnen door de bosjes 
struinen en heerlijk spelen. We hopen dat deze 
aanpassingen het speelplezier op het plein vergroten en 
de motorische ontwikkeling van kinderen stimuleert. 
Aan de voorkant van de school zijn enkele struiken 
weggehaald en is split aangebracht. Er komen aan de 
voor- en zijkant nieuwe spandoeken. Door deze 
aanpassingen verwachten we de ontwikkeling, waar wij 
als school voor staan, ook in de huisvesting beter uit 
kunnen dragen.  
 

Tevredenheidspeiling 
Uw mening helpt ons om het schoolbeleid te evalueren 
en te werken aan de kwaliteit van de school. Maandag 
12 oktober heeft u de oudertevredenheidspeiling 
ontvangen. Hierin kunt u aangeven hoe u over de 
verschillende onderdelen van de school denkt. Van 
harte aanbevolen. 
 

Kinderboekenweek 2020 
In de klassen is er de afgelopen week extra aandacht 
geweest voor lezen. Kinderen konden op ‘blind date’ 
met een boek, er werden boekendozen gemaakt en in 
de bovenbouw werden de voorrondes van de 
voorleeswedstrijd gehouden. Donderdagmiddag 15 
oktober is de finale van de voorleeswedstrijd. Op 
RTLNieuws las ik een mooi artikel over het belang van 
(voor)lezen. 

https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/gezin/artikel/5043971/zo-krijg-je-je-kinderen-weer-aan-het-lezen


 

 

ParnasSys Ouderportaal 
Met behulp van het ParnasSys Ouderportaal van 
streven wij naar een transparantie communicatie. 
Hierin vindt u onder andere de administratieve 
gegevens, medische gegevens, de behaalde cijfers op 
de toetsen en de gespreksverslagen tussen school en 
ouders. Het is goed om hier regelmatig notitie van te 
nemen. 
 

Luiers voor Lesbos 
Begin september brandde het vluchtelingen- en 
migranten opvangkamp Moria op Lesbos volledig af. Zo’n 
12.000 mensen werden in één klap dakloos en slapen op 
straat. De huidige situatie is mensonterend! Er is een 
groot gebrek aan huisvesting. Verder is er een enorm 
tekort aan eerste basisbehoeften, zoals o.a. luiers. 
Ouders staan dagelijks uren in de rij om luiers te 
bemachtigen. Er verblijven veel gezinnen met kinderen 
onder de 3 jaar in dit kamp. Op dagen dat er te weinig 
luiers zijn, lossen moeders dit op met vodden. En dan te 
bedenken dat veel kinderen diarree hebben van de 
stress, het eten en de viezigheid. Dit moet anders 
kunnen! 
Met de actie ‘Luiers voor Lesbos’ willen we deze nood 
lenigen. Door het hele land zijn inzamelpunten opgezet 
waar in de maand oktober luiers en babydoekjes kunnen 
worden ingeleverd. De stichting Christian Refugee Relief 
zal daarna zorgdragen voor vervoer naar Lesbos en een 
eerlijke verspreiding van de materialen.  
In Hedel is er ook een inzamelpunt: bij familie C. Kant, 
Veldweg 6. U kunt hier door de weeks dagelijks de 
luiers / babydoekjes inleveren, in de container die 
daarvoor klaar staat. 
 

Activiteiten 
Onderaan deze Nieuwsbrief vindt u een overzicht van 
de activiteiten in de komende periode.  
 
 

Corona en maatregelen 
Hier geven we een update van de maatregelen en 
voorbereidingen op school.  
 
Ingang groep 3-4 
Om wachtende ouders en kinderen te verspreiden 
mogen de kinderen vanaf donderdag 14 oktober via de 
hoofdingang naar binnen en buiten.  
 
Ventilatie en warme truien 
In de lokalen blijven de ventilatieroosters zoveel 
mogelijk open, waardoor het in de lokalen wat kouder 
kan worden dan we gewend zijn. Trek uw kind gerust 
een extra warme trui aan of geef een warm vest mee 
als dat nodig is.  
 
Registratie contactgegevens 
Het is de bedoeling dat ouders en externen zo min 
mogelijk onaangekondigd de school binnenkomen. De 
in- en uitgangen aan de zijkanten van de school zijn 
voor kinderen. Bij de hoofdingang moet u aanbellen, 
ook als de deur toevallig open is. Bij binnenkomst kunt 
u contactgegevens achterlaten om evt. bron en 
contactonderzoek mogelijk te maken.  
 
Wat te doen bij lesuitval en/of ziekte 
In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u over 
afwezigheid en lesuitval. Graag brengen wij dat via 
bovenstaande link opnieuw onder de aandacht. 
 
Luizencontrole 
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’. 
 
Toekomst 
Op dit moment hanteren we binnen het basisonderwijs 
het protocol van september. Het kan zijn dat, als gevolg 
van de huidige maatregelen, dit protocol aangepast 
wordt en er nieuwe maatregelen volgen. Wanneer dit 
gebeurt brengen wij u hiervan op de hoogte. 

  

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2020/10/Nieuwsbrief-05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=_ZowZEL7RD8&t=29s


 

 

Herfstvakantie 
Zo’n periode voor een vakantie geeft aanleiding om terug te blikken 
op de afgelopen periode. Hoe is de afgelopen periode geweest voor 
mijzelf en anderen? Dat zette mij stil bij een boekje dat ik enkele jaren 
geleden las, maar er ook weer regelmatig bij pak: ‘Een levensregel 
voor beginners’ van Wil Derkse. Hij geeft vanuit de Benedictijner 
kloosterorde handreikingen voor het leven van elke dag. In dit boekje 
beschrijft hij dat de stichter van deze orde haastig gedrag als één van 
de grootste zonden van zijn tijd beschouwde. Dat laat mij glimlachen: 
‘mensen in de 5e eeuw al haast’? Ik dacht dat dit iets van de 21e eeuw 
was, maar blijkbaar is dit al heel oud. Zijn basisregel is: ‘streef ernaar om alles echte aandacht te geven’.  
 
Terugblikkend merk ik dat ik dat soms lastig vindt, maar dat dit tegelijkertijd enorm veel waarheid in zich 

draagt. Soms ben ik in gesprek met iemand, maar gaan mijn gedachten alweer vooruit naar iets anders of 

terug naar iets dat geweest is. Het gebeurt mij als ik met God ben, in mijn gezin/kinderen, op school, 

wandelend, lezend, etc. Eerlijk is eerlijk, dat is zonde. Het geeft onrust en ontneemt de ruimte om te 

ontvangen en te genieten. ‘De kunst van het beginnen en het ophouden’, noemt abt Benedictus dat. 

Oftewel: richt je aandacht op waar je mee bezig bent. Zelf wil ik dit zo graag beter kunnen. 

Bij die laatste gedachte trap ik even op de rem. Ho, ik merk dat ik weer meer ‘moet’. Bas, stop, kijk 

omhoog! Om duurzaam te groeien is veiligheid nodig, anders groei je scheef. Het is Gods volmaakte liefde, 

heiligheid en genade die ruimte geeft om in dit proces te leren, te oefenen, te groeien, te vallen en weer op 

te staan.  

Ik wens u, jullie en mijzelf een periode van onthaasting en wat minder ‘moet’ toe. 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

Belangrijke data:  

 Gehele maand oktober:   digitale tevredenheidspeiling ouders 

 Donderdag 15 oktober:    techniekochtend groep 7 
finale voorleeswedstrijd groepen 5 t/m 8 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie 

 Donderdag 29 oktober:   leerlingenraad 

 Woensdag 4 november:   Nationaal Schoolontbijt 
     Dankdag voor gewas en arbeid*  

 Donderdag 5 november:   studiemiddag hele team.  
’s Middags alle leerlingen vrij. 

 Woensdag 11 november:   interne audit/ schoolbezoek door SCOB 

 Dinsdag 17 november:   na schooltijd inloopmiddag*  

 Donderdag 19 november:   techniekochtend groep 8 
*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen. Bij de ouderactiviteiten die 
doorgang vinden dient u zich vooraf op te geven. U ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer 
informatie.  

 
 
 
 

 

 

 
 


