
 

NIEUWSBRIEF 
April 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanuit mijn directiekamer zie ik in de hoek van de tuin 
enkele tulpen en blauwe druifjes staan. Soms 
verwonder ik mij even over het ‘gewone’. De natuur 
heeft prachtige kleuren in zich en laat zoveel diversiteit 
en schoonheid zien. Iets om ook tijdens de werkdag 
even naar te kijken en van te genieten.  
 
In deze Nieuwsbrief onder meer aandacht voor de 
Koningsspelen, pizzadozen en berichten in de media 
over overheidsgelden. 

 

Personeel 
Vanaf deze plaats wil ik mijn waardering uitspreken 
naar het gehele team voor hun inzet en betrokkenheid 
op de kinderen en school. Regelmatig ‘even’ laten 
testen, naast de extra werkzaamheden/aanpassingen 
die deze periode vraagt. Er is/ wordt ongelofelijk hard 
gewerkt. Het is fijn om op deze manier samen te 
kunnen werken. Dank hiervoor! 
Ouders 
Dit geldt ook voor jullie als ouders. Bedankt voor jullie 
betrokkenheid op de kinderen en school en begrip voor 
de situatie. Hartelijk dank! 
 

Pizzadozen 
Voor de eindmusical/eindfilm van groep 8 zijn wij de 
komende periode op zoek naar lege pizzadozen. Wilt u 
deze bewaren en op school afgeven? Dit kan t/m 29 
april. Hartelijk dank namens groep 8. 
 

Koningsdag 
Op vrijdag 23 april vieren wij op school Koningsdag. 
Vorig jaar kon dat helaas niet doorgaan en daarom 
hebben we nu dubbel zoveel zin om met de kinderen 
een feestelijke dag te hebben. 
Groep 0-4 spelen ’s ochtends spelletjes op het plein en 
in de klassen wordt geknutseld. Voor groep 5-8 willen 
wij een vossenjacht organiseren. We zijn nog op zoek 
naar mensen die op vrijdagochtend 14 april vos willen 
zijn! Wilt u dit doorgeven aan juf Dineke, juf Christiane 
of ondergetekende?  
 
 

BSO 
Vanwege aanpassingen van de richtlijnen mag de BSO 
op maandag 19 april weer open. Voor contact/ 
mogelijkheden kunt u contact opnemen met Arina 
Struijk info@sckb.nl, 06-46445485 of ondergetekende. 
  

Bereikbaarheid leerkrachten 
In de thuiswerkperiode is door leerkrachten en ouders 
regelmatig gecommuniceerd via privételefoon en 
WhatsApp. Leerkrachten zijn hiermee 24/7 bereikbaar 
geworden. Dit is niet wenselijk. Leerkrachten zijn in de 
periode van fysiek onderwijs bereikbaar via email en 
telefoonnummer school: 073-5991783.  
 

Overheidsgelden 
In de media is de afgelopen periode regelmatig bericht 
over miljoenen extra gelden voor het onderwijs. Dit 
geld is door subsidieaanvraag en loting toegewezen aan 
scholen. Wij hebben verschillende keren hieraan 
meegedaan. Tot nog toe zijn wij steeds uitgeloot.  
Op dit moment wordt gesproken over een bedrag van 
8,5 miljard voor het Nationaal Programma Onderwijs. 
Bekend is dat alle scholen hiervan gelden ontvangen. 
De hoogte hiervan voor de school/per leerling is echter 
nog steeds onduidelijk. In juni horen wij welk budget 
beschikbaar is voor de school. De komende periode 
gaan wij aan de slag met het maken van plannen. Ook 
de MR wordt hierin betrokken. Aan het einde van het 
schooljaar hopen wij u duidelijkheid te kunnen geven 
hoe wij invulling geven aan deze gelden.  
 

Leerlingenraad 
Deze maand is ook de leerlingenraad weer gestart. Het 
was goed om dit weer samen op te pakken. De 
leerlingenraad was positief over de manier waarop de 
herstart van het onderwijs plaats vond. Op dit moment 
evalueren wij de huidige rekenmethode en testen wij 
een nieuwe rekenmethode. De leerlingenraad wordt 
hierin ook om haar bevindingen gevraagd. Ook geeft de 
leerlingenraad aan dat zij het belangrijk vinden dat er 
voldoende aandacht is voor leesonderwijs. De volgende 
vergadering staat gepland op donderdag 29 april. 
Belangrijke vraag deze vergadering is: “Stel dat jij 
directeur bent op De Zaaier. Wat zou jij doen om de 
school te verbeteren?” 

https://sckb.nl/bso-hedel/
mailto:info@sckb.nl


 

  

Hartelijke groet, 

Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

Doublure van kinderen 
Voor het doubleren van kinderen zijn schoolbreed 
richtlijnen opgesteld.  
Doel doublure 
Het doel van doublure is in eerste instantie dat een 
opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt 
ingehaald, zodat het kind in ieder geval de 
minimumdoelen van de basisschool zal halen. De 
realiteit is dat dit doel, ondanks een doublure, niet door 
iedere leerling gehaald wordt. Daarom is het belangrijk 
om zorgvuldig af te wegen wanneer een kind baat heeft 
bij doubleren en wanneer niet. Wel of niet doubleren is 
een beslissing die goed overwogen moet worden door 
leerkracht(en), IB, ouders en directie. Binnen de school 
gelden onderstaande richtlijnen voor doublure. Van 
deze richtlijnen kan beredeneerd afgeweken worden. 
Het advies van de school is leidend, zie besluit 
rijksoverheid.  
Richtlijnen per klas 

 Groep 2: de leerling beschikt over onvoldoende 
taal- en rekenvaardigheden (beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid). Bij twijfels wordt de 
cito voor kleuters afgenomen. Hiernaast spelen de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische 
ontwikkeling en de taak-werkhouding een rol. 

 Groep 3: leerling moet minimaal AVI E3 
instructieniveau beheersen voor doorstroom naar 
groep 4. Rekenen is geen reden voor zittenblijven. 
Groep 4 is hiervoor effectiever.  

 Groep 4: leerling moet voldoende leesniveau 
behalen, minimaal M4 instructieniveau voor 
doorstroom naar groep 5. Hiernaast behaalt de 
leerling minimaal DLE 15 op Cito E4-rekenen en kan 
de leerling voldoende automatiseren.  

 Groep 5*: meerdere vakken uitval en DLE-
achterstand van minimaal 1 jaar. 

 Groep 6-8: bij voorkeur geen doublures.  
*Uitzondering voor leerlingen dyslexie. Dyslexie speelt in de 
groepen 1 t/m 4 nog geen rol bij doublure. 
 

 
 

Opvoeden 
Soms loop je in de dagelijkse opvoeding weleens tegen 
dingen aan. Ik tenminste wel… Het is prettig om dan 
herkenning te vinden en tips/adviezen te ontvangen. 
Onderstaande van harte aanbevolen om eens doorheen 
te kijken, www.opvoeden.nl:  

 Hoe om te gaan met de driftbuien van je peuter 

 Hoe om te gaan met een baby die veel huilt 

 Hoe om te gaan met slecht slapen 

 Hoe reageer je op brutaal en opstandig gedrag 

 Omgaan met pubers  

 

Contactonderzoek GGD 
Wanneer er op school een besmetting geconstateerd 
wordt, kan de GGD vanwege bron- en 
contactonderzoek vragen om contactgegevens van 
kinderen. Deze gegevens verstrekken wij echter niet 
zomaar.  
In geval van een positieve testuitslag verzorgen wij, 
zoveel als mogelijk, zelf de communicatie naar ouders. 
Het kan echter zijn dat de GGD in specifieke situaties 
vraagt om contactgegevens. U wordt hiervan dan altijd 
op de hoogte gebracht. Wanneer u niet wilt dat  
gegevens versterkt worden, dan kunt u dit aangeven 
naar ondergetekende. 
 

Belangrijke data 
Op de volgende pagina leest u de belangrijke data voor 
de komende periode. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wie-bepaalt-of-mijn-kind-blijft-zitten-of-overgaat-naar-de-volgende-klas
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wie-bepaalt-of-mijn-kind-blijft-zitten-of-overgaat-naar-de-volgende-klas
http://www.opvoeden.nl/
https://www.opvoeden.nl/driftbuien-1490/
https://www.opvoeden.nl/veel-huilen-2559/
https://www.opvoeden.nl/slecht-slapen-450/
https://www.opvoeden.nl/brutaal-en-opstandig-gedrag-5701/
https://www.opvoeden.nl/omgaan-met-pubers-2206/


 

 

Belangrijke data:  

 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 

 Donderdag 29 april   Groep 8 instructie/briefing voor eindfilm van de musical 

 Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei  Meivakantie 

 Maandag 24 en dinsdag 25 mei  Pinkstervakantie 

 Dinsdag 15 juni    Studiedag team Kanjertraining – alle kinderen vrij 

 Donderdag 24 juni   Studiedag team Kanjertraining– alle kinderen vrij 

 Donderdag 1 juli    Studiemiddag team 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


