
 

 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2020, Nieuwsbrief 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen week hebben de kinderen herfstvakantie 
gehad. Voor veel kinderen een moment om even los 
komen van school en leren. Deze week zijn we weer fijn 
met elkaar gestart. In deze Nieuwsbrief leest u het 
nieuws voor de komende periode. 
 

Vakantierooster/bewaarblad 
Vanmorgen ontving in enkele vragen over maandag 2 
november als vrije dag. Normaal gesproken wordt op de 
eerste maandag van de maand november de Hedelse 
paardenmarkt georganiseerd. Vanwege de huidige 
situatie gaat deze niet door. Daarom is maandag geen 
vrije dag en gewoon een schooldag. Op de website 
stond niet het juiste vakantierooster. De gegevens van 
het bewaarblad (met alle activiteiten en vakanties) 
waren niet juist overgenomen. Onze excuses hiervoor! 
Hierbij ontvangt u nogmaals het bewaarblad.  
 

Schoolontwikkeling 
Schoolgebouw 
In de herfstvakantie is gestart met het vernieuwen van 
het platte dak en vervangen van de lichtkoepels. Deze 
werkzaamheden zijn bijna afgerond. Ook is er gestart 
met het buitenschilderwerk. De school krijgt op 
verschillende plaatsen een nieuwe verfrissende kleur. 
De komende weken worden er ook nieuwe spandoeken 
geplaatst.  
Kwaliteitsontwikkeling 
Woensdag 14 oktober hebben we met de leerkrachten 
van groep 1-2 een studiedag gehad over visie op het 
jonge kind. Een gezamenlijke visie geeft houvast en 
structuur. Van hieruit werken we aan optimale 
ontwikkeling van uw kind. 
De afgelopen periode zijn we gestart met de oriëntatie 
op een nieuwe doorgaande lijn voor het aanbieden van 
sociale vaardigheden (SOVA). Donderdagmiddag 5 
november ontvangen we hiervoor een studiemiddag. 
De leerlingen zijn deze middag vrij.  
De periode oktober-november gebruiken we voor 
collegiale consultatie van leerkrachten. Collega’s kijken 
bij elkaar in de klas en wisselen informatie en tips uit.  
 

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe Engelse 
methode. We zijn zeer tevreden over de opbouw, de 
inhoud en de doorgaande lijn van deze nieuwe 
methode.  
 

Buitenschoolse opvang 
Graag brengen wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom de nieuw op te zetten BSO. 
Goede opvang is van grote waarde voor de sociale 
ontwikkeling van kinderen. Deze nieuwe BSO sluit aan 
op ons verlangen om elk kind te laten groeien vanuit 
verbinding, betrokkenheid en veiligheid.  
De komende periode worden verschillende 
werkzaamheden uitgevoerd om het lokaal te 
vernieuwen en te laten voldoen aan de nieuwste eisen. 
Ook dienen nieuwe vergunningen aangevraagd te 
worden. Vanaf januari start deze BSO in ieder geval op 
maandag, dinsdag en donderdag. Andere dagen zijn nog 
onder voorbehoud. De komende tijd wordt u verder 
geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Arina Struijk, a.struijk@pcbdebron.nl, of 
ondergetekende. Van harte bevelen wij deze BSO bij u 
aan.  
 

Kinderboekenweek 2020 
Tijdens de Kinderboekenweek is er een 
voorleeswedstrijd georganiseerd. Uit elke klas mocht de 
kampioen deelnemen aan de schoolfinale. De wedstrijd 
is uiteindelijk gewonnen door Neeltje Tennekes uit 
groep 5. We hebben genoten van deze voorleeskanjers! 
 
 

 
 

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Bewaarblad-2020-2021-PDF-website.pdf
mailto:a.struijk@pcbdebron.nl


 

 

Tevredenheidspeiling 
Maandag 12 oktober heeft u de 
oudertevredenheidspeiling ontvangen. De ouders die 
hem nog niet ingevuld hebben, hebben vanmiddag een 
herinnering ontvangen. Het kan zijn dat deze in postvak 
ongewenst is terecht gekomen. Wilt u deze vragenlijst 
invullen wanneer u dat nog niet gedaan hebt?  
 

Brief informatie persoonsgegevens t.b.v. NCO 
Op dinsdag 27 oktober heeft u een brief ontvangen met 
informatie voor ouders over gebruik van 
persoonsgegevens LVS voor het Nationaal Cohort 
Onderzoek. Als u bezwaar heeft kunt u op deze brief 
reageren.  
 

Zet je licht aan!! 
De ANWB stimuleert gedragsverandering bij kinderen 
m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. Meer 
informatie leest u in de bijlage. 
 

Schoolontbijt, woensdag 4 november 
Op woensdag 4 november vindt het nationale 
schoolontbijt plaats. Het nationale schoolontbijt 
stimuleert gezonde voeding en voldoet aan de 
richtlijnen van het voedingscentrum. De kinderen 
hoeven deze ochtend niet thuis te ontbijten en we 
hebben met elkaar een gezellige en gezonde start van 
de dag. 

Dankdag, woensdag 4 november 
Woensdag 4 november vieren we dankdag. Een 
moment waarin we bewust stil staan bij Gods trouw en 
zorg voor ons in dit leven. Dit kan helaas niet 
gezamenlijk in de kerk, zoals we dit gebruikelijk doen. In 
overleg met ds. van Wijk is ervoor gekozen om de 
dienst gedeeltelijk via de livestream in de klas te 
bekijken. De preek tijdens zal gericht zijn op de 
kinderen. Het thema is ‘Dank God in alles!’. U kunt de 
dienst thuis met beeldverbinding live volgen via 
http://www.hervormdhedel.nl/. De dienst begint om 
10.00 uur.  
 

Inloopmiddag, dinsdag 17 november 
De inloopmiddag van dinsdag 17 november kan 
vanwege de huidige ontwikkelingen helaas niet 
doorgaan. Wanneer wij zorgen hebben over de sociaal-
emotionele en/of cognitieve ontwikkeling nemen wij 
contact met u op. Wanneer u zorgen hebt en/of graag 
van de leerkracht hoort hoe de ontwikkeling van uw 
kind verloopt, dan kunt u contact opnemen met de 
leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord 
en gezien weet. Schroom daarom niet uw vragen te 
stellen.  
 

Activiteiten 
Een overzicht van alle activiteiten vindt u onderaan de 
Nieuwsbrief  

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

 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 
 

Belangrijke data:  

 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 26 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.  

 
 
 
 

 

 

http://www.hervormdhedel.nl/

