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November 2020, Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Korte dagen en lange nachten. We gaan weer langzaam
naar de decembermaand. Een maand met
sinterklaasfeest, het Kerstfeest en afsluiting van het
kalenderjaar. Een prachtige maand met verschillende
activiteiten met als hoogtepunt de Kerstviering. Dit jaar
zal dit alles helaas anders zijn, zoals veel dit schooljaar
al anders is geweest. Wij missen het spontane contact
met ouders en horen ook van verschillende kanten dat
dit gemist wordt!
‘Gewoon’ oudercontact
Intern kijken we al vooruit naar het moment dat er
weer ‘gewoon’ oudercontact kan zijn. We denken na
over nieuwe initiatieven om fysieke contactmomenten
te organiseren wanneer dit weer mogelijk is. Onze
gedachten de vrijheid gevend, kwamen we onder meer
uit bij het ‘inloopcafé’. Één moment in de maand waarin
ouders onder schooltijd een bakje koffie/thee in de
school kunnen halen, er tijd is om even bij te praten, te
luisteren naar elkaar en/of opvoedingsvragen te
bespreken. Wij zijn ook benieuwd wat jullie daarvan
vinden. Voel jullie vrij om hierop te reageren of om
andere ideeën in te brengen.
In deze Nieuwsbrief ontvangt u onder meer de
richtlijnen vanuit de overheid zoals deze gelden voor de
decembermaand.

Personeel
Van juf Dorine ontvingen wij het mooie nieuws dat zij
zwanger is. Juf Dorine neemt ook ouderschapsverlof op.
Dat betekent dat zij vanaf de kerstvakantie tot de
zomervakantie niet op school is. We hebben onze ‘oude
bekende’ juf Christiane gevraagd of zij juf Dorine deze
periode wil vervangen. Zij wil dit doen. Fijn dat deze
tijdelijke vacature ingevuld is en juf Christiane er weer
is. Juf Christiane zal vanaf deze week al enkele taken
overnemen.

Facebook
Op Facebook plaatsen we regelmatig korte berichtjes
en foto’s over wat er op school gebeurt. U kunt ons
vinden door te zoeken op De Zaaier Hedel. Bij het
plaatsen van berichten/foto’s houden we rekening met
de aangegeven privacy-voorkeuren.

Tevredenheidspeiling
De tevredenheidspeiling ouders 2020 is door 50% van
de ouders ingevuld. Het gemiddelde cijfer waarmee de
school beoordeeld wordt is een 8,0. De komende
periode zullen we de tevredenheidspeilingen van
ouders, leerlingen en medewerkers verder analyseren.
U ontvangt hierover later een terugkoppeling.

Richtlijnen GGD voor decembermaand
Scholen hebben vanuit GGD Gelderland-Zuid
verschillende richtlijnen ontvangen voor de
decembermaand. De belangrijkste maatregelen m.b.t.
sinterklaas en Kerst geven wij hieronder door.
Sinterklaasfeest
 Geen grote bakken met snoepgoed, waar kinderen
samen uit kunnen eten.
 Kinderen brengen zelf cadeaus en surprises in de
klas. Ouders kunnen deze tot aan de deur brengen.
Kerstviering
 Vier het feest met kinderen uit de eigen klas. Vier
het feest niet met meerdere klassen in een
gezamenlijke ruimte.
 Laat geen maaltijden/hapjes door ouders bereid
worden voor de hele klas. Organiseer dit zo dat het
centraal wordt ingekocht.
 Organiseer geen kerstviering voor ouders in de
school, op en buiten het schoolplein.
Hiernaast gelden de bestaande maatregelen en
richtlijnen.

Sinterklaasfeest/surprisemiddag

Kerstviering

In de week voorafgaand aan het sinterklaasfeest
besteden we hier in de school aandacht aan. Op vrijdag
5 december vieren we het sinterklaasfeest op school. In
de onderbouwgroepen ontvangen de leerlingen een
cadeautje. In de bovenbouwgroepen hebben we ’s
middags surprisemiddag. We kijken uit naar een leuke
en gezellige dag.
Voor kinderen is de sinterklaasperiode ook een
spannende tijd. Op de website groterworden.nl staan
informatieve filmpjes met tips voor een leuke en
ontspannen sinterklaasperiode.

Zoals in de richtlijnen van de GGD aangegeven zal er dit
schooljaar geen gezamenlijke Kerstviering met ouders
zijn. Wel willen wij dit prachtige feest graag op een
mooie manier met de kinderen vieren met een viering
en een kerstdiner in de klas. We zorgen hierbij voor iets
lekkers dat (bijna) iedereen lust. U ontvangt hierover
later meer informatie. Hieronder ontvangt u alvast de
(aangepaste) planning voor deze dag.







Alle kinderen, groep 1 t/m 8, zijn donderdag 17
december vanaf 12.00 uur vrij.
De kinderen worden tussen 16.45 en 17.00 uur op
school verwacht.
We vieren het Kerstfeest in de groepen.
Na afloop is er een kerstdiner in de eigen groep.
Kinderen kunnen rond 19.00 uur opgehaald
worden.
Vrijdagmorgen 18 december begint voor alle
kinderen de school om 10.00 uur en eindigt om
12.00 uur.

In de volgende Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie
over de Kerstviering en de activiteiten rondom Kerst.
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 26 november:
 Dinsdag 1 december:







Woensdag 2 december:
Vrijdag 4 december:
Maandag 7 december:
Maandag 14 december:
Dinsdag 15 december:
Donderdag 17 december:

techniekochtend groep 8
jeugdverpleegkundige, vaste onderzoeken 5 en 10Jarigen. Ouders ontvangen hiervoor bericht.
gebedsgroep
sinterklaasfeest en surprisemiddag
GGD-screening 5-6 jarigen
Kerstkaarten maken voor ouderen
Kerstbakjes maken voor kinderen
Kerstviering

*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.

