
 

NIEUWSBRIEF 
Mei 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn aangekomen in de laatste periode van het 
schooljaar. We hebben twee weken vakantie achter de 
rug en zijn weer voldoende opgeladen. In deze 
Nieuwsbrief leest u onder meer enkele 
aandachtspunten m.b.t de geplande activiteiten.  

 

Activiteitencommissie - herhaling 
Op school zijn verschillende ouders betrokken die 
helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten 
in en rond de school. Als school zijn wij hier enorm blij 
mee! Aan het einde van het schooljaar neemt een 
aantal ouders afscheid, omdat hun kind(eren) van 
school gaan. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
hulpouders. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Franka Wels (0640913357) of 
ondergetekende. Wanneer u graag deel wilt uitmaken 
van de commissie, dan kunt u dit doorgeven aan Bas  
van Ballegooijen via 
b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl. We bekijken de 
komende periode, op basis van het aantal 
aanmeldingen, hoe we invulling geven aan de 
commissie.   
 

Verkeersveiligheid  
Rondom de school zien we regelmatig onveilige 
situaties. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker met 
zoveel kinderen rondom de school. Wij vragen u de 
straat tegenover de ingang en uitgang van de school vrij 
te houden van geparkeerde auto’s.  
 

Pilot communicatie-app Parro 
Deze periode starten wij in de groepen 1-2 en 5-6 met 
een pilot van de communicatie-app Parro. Parro geeft 
de mogelijkheid om op een eenvoudige en 
doeltreffende manier met ouders te communiceren 
binnen de AVG-regels. Als bijlage ontvangt u de brief, 
zoals deze naar ouders/verzorgers van de kinderen van 
groep 1-2 en 5-6  is verstuurd.  
 
 
 
 
 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 28 mei is de schoolfotograaf weer op school. 
Er worden dit schooljaar alleen foto’s gemaakt van 
schoolgaande kinderen. Vanwege de maatregelen is dit 
anders dan andere jaren, waarin ook niet-schoolgaande  
broertjes en zusjes op de foto konden.  
 
Dit jaar worden de volgende foto’s gemaakt: 
portretfoto’s, groepsfoto’s en gezinsfoto’s 
schoolgaande kinderen. Wij zorgen ervoor dat kinderen 
op de foto gaan.   

 

Schoolreis 
Dit schooljaar organiseren we de activiteiten zoveel 
mogelijk zonder extra begeleiding van ouders. Hierdoor 
zijn de mogelijkheden wat beperkter. Toch willen we 
graag met elkaar een reisje maken. Het schoolreisje van 
dinsdag 1 juni, voor de groepen 0 t/m 6, wordt 
verschoven naar dinsdag 6 juli. We blijven in de buurt 
en gaan naar Hoppies in Ammerzoden. Voor deze dag 
vragen we ouders de kinderen af te zetten en op te 
halen. Voor lekkers, lunch en drinken wordt gezorgd. 
We kijken uit naar een mooie dag!  Meer informatie 
volgt later. 
 

Vrije dagen  
Dit schooljaar hebben we laat zomervakantie en 
hebben we nog een relatief lange schoolperiode. In 
deze periode zijn er voor de kinderen nog enkele vrije 
dagen: 

• Maandag 24 en dinsdag 25 mei: 
Pinkstervakantie 

• Dinsdag 15 juni: studiedag 

• Donderdag 24 juni: studiedag 

• Donderdagmiddag 1 juli: studiemiddag 
 
Vrijdag 23 juli is de laatste schooldag. Alle kinderen 
krijgen vanaf 12.00 uur zomervakantie.  
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Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

Waar kun je tegenaan lopen in de ontwikkeling 
van kinderen 
In de komende Nieuwsbrieven geven we aandacht aan 
ontwikkelingsproblemen. Als ouders kun je soms 
onzeker zijn, wanneer de ontwikkeling anders verloopt. 
Tegelijkertijd kan een stukje informatie helpen om uw 
kind/ anderen te begrijpen. In de vorige Nieuwsbrief las 
u over dyslexie. In deze Nieuwsbrief leest u over 
autisme. 
 

Autisme 
Mensen met een autisme spectrum stoornis (kortweg 
ASS) verwerken informatie anders dan mensen zonder 
ASS. Dit geldt zowel voor wat men hoort en ziet, maar 
ook voor andere informatie van de zintuigen. Deze 
andere informatieverwerking kan problemen geven in 
de communicatie, sociale interactie en verbeelding. 
Andere kenmerken van autisme zijn beperkte, zich 
herhalende stereotype patronen in gedragingen, 
bezigheden of belangstelling. Bekende vormen zijn 
bijvoorbeeld Asperger, PDD-NOS en Autisme.  

Deze aandoeningen hebben ingrijpende gevolgen voor 
de ontwikkeling van mensen en hun functioneren. Een 
ASS is een levenslange, vaak onzichtbare beperking die 
invloed heeft op vele levensgebieden in alle 
levensfasen. Naast beperkingen, beschikken mensen 
met een autisme spectrum stoornis vaak over 
bijzondere eigenschappen. De mate waarin een autisme 
spectrum stoornis zich uit in het dagelijks leven, 
verschilt erg per persoon. 
 
Autisme kan, afhankelijk van de vorm, soms ingrijpende 
gevolgen hebben voor het gezin, het volgen van 
onderwijs, werk vinden en houden en het opbouwen 
van relaties. In deze link vindt u meer informatie over 
autisme.  
 

Extra bijlage 
• Bijdrage vanuit de GGD – gezondheidsonderzoek 

5/6-jarigen 
 

Belangrijke data:  

• Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei  Meivakantie    

• Maandag 24 en dinsdag 25 mei  Pinkstervakantie 

• Vrijdag 28 mei:     Schoolfotograaf 

• Dinsdag 1 juni:    Schoolreis wordt verplaatst 

• Vrijdag 4 juni:     opname eindmusical groep 8 

• 9 t/m 11 juni:     schoolkamp groep 7 en 8 

• Dinsdag 15 juni:     studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdag 24 juni:    studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdag 1 juli:     studiemiddag team, kinderen middag vrij 

• Dinsdag 6 juli:    Schoolreis groep 0 t/m 6 

• Woensdag 7 juli: oudergesprekken:  vorm nog onzeker, waarschijnlijk digitaal 

• Donderdag 15 juli:    afscheidsavond groep 8, mogelijk andere locatie 

• Maandag 26 juli:     start zomervakantie 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Autisme

