
 

NIEUWSBRIEF 
Juni 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is heerlijk genieten met deze prachtige dagen. Het 
voelt als een cadeau, na de eerdere periode met kouder 
weer en regen. In de gesprekken met mensen hoor ik 
dat het veel mensen (en kinderen) goed doet. En dat is 
heel herkenbaar! 
 

Personeel 
De personeelsbezetting voor volgend schooljaar blijft 
hetzelfde. We zijn heel blij met deze continuïteit.  
 

Even voorstellen: de IC-commissie 
Graag willen we de identiteitscommissie van 
Basisschool de Zaaier onder de aandacht brengen. Deze 
commissie heeft als doel om de identiteit van onze 
school te waarborgen. Dit doen we door regelmatig in 
gesprek te gaan met Bas van Ballegooijen. We spreken 
dan met elkaar over identiteitskwesties, zoals 
bijvoorbeeld de vieringen van feestdagen en denken na 
over het zo goed mogelijk uitdragen van het evangelie. 
Verder zijn we betrokken bij het aannemen van 
personeel en bestuursleden. Onze wens en ons gebed is 
dat er binnen de school op grond van de Bijbel wordt 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen.  
De inbreng van u als ouder wordt ook gewaardeerd. 
Voor vragen en of opmerkingen omtrent de identiteit 
van onze school kunt u allereerst contact opnemen met 
Bas van Ballegooijen of anders met één van de 
commissieleden.  
Hartelijke groet van uw identiteitscommissie (Aagje van 
den Bogert, Dirk Quik, Erik van den Bogert, Jolinda van 
Genderen, Juriaan Vis)  

 

Ontwikkelingen corona 
We zien landelijk gelukkig een dalende trend van het 
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. 
Maatschappelijk worden al verschillende 
versoepelingen doorgevoerd. Voor de scholen wordt op 
dit moment vastgehouden aan het bestaande protocol 
en zijn er nog geen versoepelingen bekend. Wel kunnen 
activiteiten, zoals gastlessen opgepakt worden. 
Mochten er eventueel verdere versoepelingen worden 
doorgevoerd op de scholen, dan kijken we wat dit 
betekent voor de activiteiten en oudercontacten van dit 
schooljaar.  
 
Voorlopig gaan we er vanuit dat de oudercontacten 
volgend schooljaar wel weer opgepakt mogen en 
kunnen worden. Dit betekent dat we tijdens de eerste 
weken ook weer de informatieavonden en gezamenlijke 
barbecue willen organiseren. U ontvangt hierover later 
meer informatie. 
 

Schoolkamp 
Volgende week gaan we met groep 7-8, van woensdag 
9 t/m vrijdag 11 juni, op schoolkamp. De begeleiding 
bestaat uit meester Michel, juf Dineke, juf Christiane en 
mij. Deze dagen ben ik minder bereikbaar en zal ik mijn 
mails niet direct beantwoorden. Voor vragen over 
school kunt u terecht bij de andere collega’s.  
 

Activiteiten komende periode 
Hieronder een overzicht van enkele belangrijke 
activiteiten de komende periode. Het is goed deze in de 
agenda te noteren: 

• Maandag 14 t/m vrijdag 25 juni: afname LOVS-
toetsen 

• Dinsdag 15 juni: studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdag 24 juni: studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdagmiddag 1 juli: studiemiddag, kinderen 
vanaf 12.00 uur vrij 

• Dinsdag 6 juli: groep 0 t/m 6, schoolreisje naar 
Hoppies (zie vorige Nieuwsbrief)/ groep 7-8 bezoek 
Prinses Irene Brigade (onder voorbehoud).  

• Woensdag 7 juli: eindejaarsgesprekken leerkracht-
ouders 

Onderaan de Nieuwsbrief vindt u een overzicht met alle 
activiteiten. 

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/05/Nieuwsbrief-25.pdf


 

 

Pilot communicatie-app Parro 
We zijn gestart met de Pilot van Parro. De ouders van 
de groepen 1-2 en 5-6 hebben van de leerkrachten een 
uitnodiging met link ontvangen. Wilt u deze installeren? 
De komende periode worden er via deze app 
verschillende foto’s en nieuws met u gedeeld. We zijn 
benieuwd naar jullie ervaringen. Voel u vrij deze te 
delen.  
 

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 Nieuwsbrieven 
las u over dyslexie en autisme. In deze Nieuwsbrief leest 
u over ADHD. 
 

ADHD 
Kinderen en volwassenen met ADHD zijn snel afgeleid. 
Overal zijn prikkels: de telefoon, een kat in de tuin of 
een klasgenoot die zit te giechelen, maar ook de eigen 
fantasie en gedachtegang. Als je ADHD hebt dwaalt de 
aandacht al gauw af. Daardoor vergeet je waar je mee 
bezig bent, maak je dingen niet af, begin je om de 
haverklap aan iets anders en maak je veel fouten. Ook 
vind je het als je ADHD hebt vaak moeilijk om te 
luisteren en om dingen te onthouden. 
 
Hyperactiviteit of overbeweeglijkheid 
Kinderen met ADHD wiebelen, draaien of friemelen 
voortdurend of tikken steeds met hun voet op de 
grond. Ze praten veel en druk. Ze kunnen erg 
doordraven. Bij volwassenen met ADHD lijkt de 
hyperactiviteit op het oog vaak afgenomen, maar van 
binnen voelen ze zich nog even onrustig als vroeger. Ze 
hebben geleerd de neiging tot bewegen te 
onderdrukken. Mensen met ADHD kunnen zich moeilijk 
ontspannen. 

 
 
Impulsiviteit en heftige emotionele uitbarstingen 
Kinderen en volwassenen met ADHD handelen vóór ze 
denken. Ze doen onbezonnen dingen. Ze vallen mensen 
in de rede, flappen dingen eruit, geven antwoord 
voordat de vraag helemaal is gesteld en dringen voor 
zonder dit in de gaten te hebben. 
 
Overige verschijnselen 

• Heftige en onvoorspelbare emotionele 
uitbarstingen. Bijvoorbeeld drift- en huilbuien. Dit 
komt deels door de ADHD, deels uit frustratie 
doordat veel dingen niet lukken.   

• Hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden. 
Moeite met onderscheid maken tussen hoofd- en 
bijzaken. 

• Moeite met sociale signalen opvangen. 

• Weinig gevoel voor tijd en moeite met plannen. Dit 
uit zich bijvoorbeeld in te laat komen op afspraken 
en opdrachten niet op tijd afkrijgen.   

• Onhandigheid en houterigheid. Vaak vallen en 
knoeien. 

 
De diagnose moet gesteld worden door een psycholoog 
of psychiater. Er is mogelijk sprake van ADHD wanneer 
bij een kind of volwassene constant meerdere van deze 
klachten sterk aanwezig zijn. In deze link vindt u meer 
informatie over autisme.  
 

Extra bijlage 
• Op maandag 7 juli vindt het gezondheidsonderzoek 

5/6 jarigen plaats. De bijdrage vanuit de GGD 
hierover, ontvangt u als bijlage.  

 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

Belangrijke data:  
• Vrijdag 4 juni:     opname eindmusical groep 8 

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

• Maandag 14 t/m vrijdag 25 juni  Afname LOVS-toetsen, Ouderportaal gesloten 

• Dinsdag 15 juni:     studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdag 24 juni:    studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdag 1 juli:     studiemiddag team, kinderen middag vrij 

• Vrijdag 2 juli:    bezoek Kamp Vught door groep 7-8 

• Dinsdag 6 juli:    Schoolreis groep 0 t/m 6/ groep 7-8, bezoek Prinses Irene Brigade 

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

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

• Maandag 26 juli:     start zomervakantie 
 
 

 

 

https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/adhd


 

 


