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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij, en waarschijnlijk ook jullie, zijn heel blij dat we de 
afgelopen dagen weer fysiek aan de slag konden. Het 
was goed om deze week op te starten, heerlijk!  
 
De komende week zijn de schooldeuren gesloten en 
hoeft er ook geen afstandsonderwijs gegeven te 
worden. Even de ruimte om thuis de structuur los te 
laten. Voor het team een week om ruimte te geven aan 
de moeheid vanwege de onzekerheden, aanpassingen 
en een stukje spanning in deze periode. Allen een 
goede vakantie toegewenst! 
 

Kinderen als voorbeeld 
“Want Hij zegt tegen de sneeuw: Wees op de aarde. 
Ook tegen de slagregen van de regen; en dan is er de 
slagregen van Zijn sterke regens. Hij verzegelt de hand 
van ieder mens, zodat alle mensen Zijn werk kennen.  
Job 37:6-7” 
Op verschillende plaatsen kwam ik afgelopen week 
bovenstaande tekst tegen. Juist in de omgang met 
kinderen geeft deze tekst stof tot nadenken. Wanneer 
we in de groepsgesprekken met de kinderen 
terugblikken op de afgelopen periode, wordt vooral het 
weekend met sneeuw ingebracht. Dat is het beeld dat 
bij kinderen blijft hangen. Kinderen zijn, vaak veel beter 
dan volwassenen, in staat om in het ‘nu’ en in de 
verwondering te leven. Zij zijn een voorbeeld voor 
volwassenen op de manier waarop zij kunnen genieten 
van de sneeuw en de zorgen en beperkingen achter zich 
kunnen laten. Bedankt kinderen, dat jullie hierin voor 
ons een voorbeeld zijn! 
 

Personeel 
Juf Rianne en haar man Theo hebben afgelopen week te 
horen gekregen dat de kanker bij Theo uitgezaaid is en 
er geen behandelingen meer mogelijk zijn. Een 
verdrietige boodschap. We bidden hen Gods nabijheid 
toe. 

Jubilea 
In de maanden februari en maart hebben we 3 jubilea. 
Juf Dorine is donderdag 18 februari 12,5 jaar werkzaam 
in het onderwijs en op de Zaaier. Op 25 maart is juf 
Hanneke 12,5 jaar werkzaam op de Zaaier als  

administratief medewerkster. Hartelijke dank voor jullie 
trouwe inzet en jullie betrokkenheid op de kinderen en 
de school in deze periode. Op 20 februari ben ik zelf 
12,5 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan de 
laatste 2,5 jaar op de Zaaier. We hopen op een later 
moment bij deze jubilea stil te staan. 
 

Maatregelen corona 
Op de website is de beslisboom voor kinderen van 0 
t/m 8 jaar toegevoegd. Deze staat op de homepage, 
halverwege op de pagina in de balk ‘handige links’. Met 
deze beslisboom kunt u bepalen of uw kind wel of niet 
naar de kinderopvang/ school mag.  
Het volledige protocol herstart afstandsonderwijs is te 
lezen in Nieuwsbrief 18.  
 

Rapporten 
De kinderen krijgen dinsdag 23 februari de rapporten 
mee naar huis.  

 De voortgangs- en ontwikkelgesprekken voor groep 
1 en 2 worden digitaal gehouden van woensdag 24 
februari t/m woensdag 3 maart. Ook deze zijn 
digitaal. U ontvangt van de leerkracht een 
uitnodiging.  

 Voor de groepen 3 t/m 8 worden de digitale 
gesprekken gehouden van woensdag 17 t/m 
woensdag 24 maart. Dit omdat we graag de 
gegevens vanuit de LOVS-toetsen mee willen 
nemen in de gesprekken. 

Omdat we de gesprekken digitaal doen, hebben we de 
gespreksmomenten over meerdere dagen van de week 
verdeeld. Dit geldt ook wanneer ouders meerdere 
kinderen op school hebben.  

 

Praktische aanwijzingen rapportgesprekken 

 Zorg dat u de toegestuurde link kunt openen op uw 
laptop, telefoon of tablet, die voorzien is van 
camera en microfoon.  

 Zorg voor een ruimte waar de wifi-verbinding goed 
is en waar u rustig en ongestoord kunt praten, 
zonder hinderlijke omgevingsgeluiden en 
toehoorders, zodat de vertrouwelijkheid 
gewaarborgd is. 

 
 

file://///scob.local/Hedel/folderredirection/b.vanballegooijen/Downloads/Beslisboom%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK,%20AJN,%20RIVM_060221.pdf%20(1).pdf
file://///scob.local/Hedel/folderredirection/b.vanballegooijen/Downloads/Beslisboom%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK,%20AJN,%20RIVM_060221.pdf%20(1).pdf
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/02/Nieuwsbrief-18.pdf


 

 

Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

Buitenschoolse activiteiten 
Op onze Facebookpagina plaatsen wij regelmatig 
berichtjes van buitenschoolse activiteiten die 
georganiseerd worden. Houd dit in de gaten! 

 Bommelerwaardbeweegt.nl  
Spel & Toernooi voor de groepen 3 t/m 8 op woensdag 
17 februari. 

 Fotowedstrijd 
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren organiseert voor 
alle basisschoolkinderen van 1 t/m 31 maart een 
natuurfoto wedstrijd. Er zijn prijzen te winnen in 
verschillende categorieën. Meer informatie in de bijlage 
en binnenkort op Facebook. 

 Knikkerkampioenschappen 
Het duurt nog even, maar zet de datum vast in de 
agenda. Op 21 april wordt op ons schoolplein het 
Hedels knikkerkampioenschap gehouden. De winnaar 
hiervan mag meedoen aan de grote finale op 23 juni in 
Zaltbommel! Je hebt nog even de tijd om te oefenen. 
Binnenkort volgt meer informatie. 

School- en promofilm 
De opnames voor de school- en promofilm stonden 
gepland op maandag 22 en donderdag 25 februari. 
Deze opnames zijn uitgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data:  
 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari Voorjaarsvakantie 

 Dinsdag 23 februari   Kinderen ontvangen rapporten 

 Woensdag 24 februari t/m woensdag 3 maart 
Digitale voortgangs- en ontwikkelgesprekken groep 1-2 

 Maandag 1 maart t/m vrijdag 12 maart Afname LOVS-toetsen groep 3 t/m 8 

 Woensdag 10 maart   Biddag 

 Woensdag 17 maart t/m woensdag 24 maart 
Digitale voortgangs- en adviesgesprekken groep 3 t/m 8 

 Dinsdag 23 maart    Studiedag vervalt, kinderen komen gewoon naar school! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056960484488

