
 

NIEUWSBRIEF 
Maart 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
wat een genot om in deze periode naar buiten te 
kunnen. De zon zorgt in veel gevallen voor een glimlach 
op het gezicht en draagt bij aan een stukje ontspanning. 
Laten we genieten van deze mooie dagen, nu deze er 
zijn. Volgens de verwachtingen is het prachtige weer 
helaas ook alweer snel voorbij.  
 

Pasen, geduld en nieuw gras 
Afgelopen weekend heb ik in de achtertuin wat gras 
bijgezaaid. Dit was hard nodig. Tijdens de 
thuiswerkperiode gingen we met de kinderen elke dag 
een uurtje buiten voetballen, weer of geen weer. Het 
was goed om elke dag even buiten te zijn, maar de 
grasmat heeft er behoorlijk onder geleden. 
 
Maandag kwam ik thuis en de eerste reactie van onze 
zoon: “lekker dan dat u gezaaid hebt. Nu is het mooi 
weer en mogen we niet voetballen. Echt niet leuk!” Het 
liefst zouden ze het gras omhoog trekken, zodat het 
sneller groeit. Maar helaas is dat niet mogelijk. We 
kunnen nu alleen maar wachten. En laat nu net de 
vaardigheid ‘geduld’ niet de meest ontwikkelde 
vaardigheid zijn in huize van Ballegooijen.  
 
En toch heeft het iets moois… Zaad moet gezaaid 
worden, de grond in, voordat we weer heerlijk kunnen 
voetballen. Wat kan ik doen? Wachten en uitkijken naar 
wat komt. Onze kinderen kijken letterlijk elke dag uit 
naar de groei van het gras. In iets wat gezaaid zit, zit 
enorme kiemkracht. Een beetje zoals Pasen. Daarmee is 
gezaaid gras een subtiele verwijzing naar het leven van 
Jezus en de kracht van Zijn opstanding. Jezus zaaide 
Zichzelf voor ons, zodat wij in vrijheid het volle leven 
kunnen leven. Graag deel ik met u een prachtig 
Paaslied.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeel 
Maandag 22 maart was juf Hanneke 
(administratief medewerkster) 12,5 
jaar werkzaam bij De Zaaier. Juf 
Hanneke geeft zelf altijd aan niet 
heel sportief te zijn, maar na 12,5 
jaar op De Zaaier lijkt haar leven 
toch een wending te nemen.    

                               Juf Hanneke sportief aan het tafeltennissen 

 

Schoolontwikkeling 
De werkzaamheden in en rond het schoolgebouw zijn 
nagenoeg afgerond. Het ziet er weer mooi up-to-date 
uit.  
Voorschool 
De voorschool/peuteropvang zit op verschillende dagen 
vol. We zijn blij met de instroom van nieuwe leerlingen. 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de 
voorschool/peuteropvang, neem dan tijdig contact op 
met ondergetekende.  
BSO 
Ook voor de BSO is alles ingericht om te starten. 
Vanwege de coronamaatregelen mag deze helaas nog 
niet open. Wanneer de maatregelen ruimte bieden, 
gaat deze direct open.  
Overig 
De komende periode oriënteren we ons op Parro. Dit is 
een AVG-vriendelijke communicatie-app tussen school 
en ouders.  
 

We hebben expertise aangevraagd van Bibliotheek 
Rivierenland voor herinrichting van onze school-
bibliotheek en het stimuleren van het leesonderwijs. De 
komende periode gaan we dit verder uitwerken. 
 

Zoals eerder aangegeven starten we dit schooljaar met 
de training tot Kanjerschool. Deze trainingsdagen zijn 
op dinsdag 15 en donderdag 24 juni. Deze dagen zijn de 
kinderen vrij! Zet u deze in de agenda? 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I&ab_channel=Sela
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I&ab_channel=Sela
https://www.youtube.com/watch?v=jcK4bHj3Y6A&t=3s&ab_channel=BasvanBallegooijen


 

 

Corona, testen en DigiD 
Om snel online de uitslag van een coronatest in te 
kunnen zien, is het noodzakelijk dat er voor het kind 
een DigiD is aangevraagd. De meeste (jonge) kinderen 
hebben nog geen DigiD en het kan na de aanvraag 
enkele dagen duren voordat deze binnen is. Mogelijk 
kunt u ouders hierop in uw nieuwsbrieven attenderen. 
In Mijn DigiD is de uitslag namelijk al te zien voordat de 
GGD belt met de uitslag. 
 

Bijlagen bij Nieuwsbrief  
Aan deze Nieuwsbrief zijn 2 bijlagen toegevoegd:  

 Brief vanuit de GGD over het thema ‘school en 
gezonde voeding’.  

 Flyer aanmelding nieuwe leerlingen. 
 

Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

Belangrijke data:  

 Donderdag 1 april   Paasviering in de klassen 

 Vrijdag 2 t/m maandag 5 april  Paasvakantie 

 Dinsdag 6 april    Excursie Kamp Vught voor groep 7/8 is verschoven naar later  
dit schooljaar (onder voorbehoud) 

 Donderdag 15 april   Inloopmiddag vervalt 

 Dinsdag 20 en woensdag 21 april  Afname eindtoets groep 8/ afname entreetoets groep 7 

 Vrijdag 23 april    Koningsspelen (binnen de mogelijkheden) 

 Dinsdag 27 april    Koningsdag – alle kinderen vrij 

 Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei  Meivakantie 

 Maandag 24 en dinsdag 25 mei  Pinkstervakantie 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


