
 

NIEUWSBRIEF 
Juni 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u informatie over de 
verschillende activiteiten voor de komende periode. 
Voor de basisscholen komen er ook verruimingen voor 
de contactmomenten. Daarom willen wij graag de 
eindejaarsgesprekken fysiek organiseren. Ook heeft u 
dan de mogelijkheid om weer een kijkje te nemen in de 
school. Hiernaast leest u in deze brief over de 
schoolontwikkelingen, maar ook over de zorgen die er 
zijn.   
 

Personeel 
We hoorden afgelopen week dat er bij de man van juf 
Dilia een tumor is geconstateerd. De komende periode 
volgen er meer onderzoeken. Van daaruit zal gekeken 
worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Een 
moeilijk en verdrietig bericht. We bidden hen en de 
familie Gods merkbare nabijheid en kracht toe.  
 

Juf Daniëlle was de afgelopen 2 weken niet aanwezig 
vanwege een infectie aan de luchtwegen. Helaas was 
dit een signaal van oververmoeidheid en betekent dit 
een langere periode van afwezigheid. Juf Daniëlle zal 
tot de zomervakantie niet voor de klas staan.  
Een enorme teleurstelling, omdat het werken voor de 
groep zoveel vreugde geeft. We bidden ook haar Gods 
merkbare nabijheid en rust toe.  
Vervanging voor groep 0-1-2 is gecommuniceerd via de 
mail en Parro.  
 

Vervanging 
Wanneer er vervanging nodig is, proberen we dit zo 
goed mogelijk in te vullen. Het kan echter zijn dat 
vervanging niet altijd lukt zoals wij wensen of zelfs 
mogelijk helemaal niet lukt. Dit laatste proberen wij 
zoveel mogelijk te voorkomen, maar kunnen wij niet 
volledig garanderen.  

 
 

 

 

 

 

 

Schoolontwikkeling - Kanjertraining 
Dinsdag 15 juni hebben wij de eerste trainingsdag van 
de Kanjertraining ontvangen. De Kanjertraining is een 
intensieve scholing voor leerkrachten op het gebied van 
sociaal-emotionele vorming. Donderdag 24 juni 
ontvangen we de tweede trainingsdag. Na deze 
trainingsdag mogen we in de groepen starten met de 
eerste lessen. Meer informatie over de Kanjertraining 
vindt u in deze link.  

Kanjertraining in schooljaar 2021-2022 
In het nieuwe schooljaar ontvangen we op woensdag 6 
oktober de derde trainingsdag. Onderdeel van de 
training is een ouderavond, waarbij verwacht wordt dat 
alle ouders aanwezig zijn. Deze ouderavond wordt 
gehouden op dinsdag 5 oktober. Wilt u deze vast 
noteren? Meer informatie over deze ouderavond volgt 
in het nieuwe schooljaar.  

 

Schoolkamp groep 7-8 
Vanwege een positieve coronabesmetting kon het 
schoolkamp enkele weken geleden niet doorgaan. Dat 
was enorm balen, maar gelukkig hebben we een nieuwe 
datum vast kunnen stellen. Maandag 28 juni hopen we 
wel met elkaar weg te fietsen. We kijken uit naar mooi 
weer en gezellige dagen met elkaar!  
De begeleiding bestaat uit meester Michel, juf 
Christiane, juf Dineke en mij. Tijdens deze dagen ben ik 
minder goed bereikbaar en zal ik mijn mails niet direct 
beantwoorden. Voor vragen over school kunt u terecht 
bij de andere collega’s.  
  

Schoolreisje – dinsdag 6 juli 
Het schoolreisje wordt dit schooljaar ingevuld in 
afgeslankte vorm. We gaan naar Hoppies in 
Ammerzoden en vragen u de kinderen zelf te brengen 
en op te halen. Voor al het andere wordt gezorgd. Meer 
informatie leest u in de Schoolreisbrief in de bijlage.  

 
 

 

 

 

 
 

https://kanjertraining.nl/


 

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 

• 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 bijlage)/ groep 7-8 bezoek Prinses 
Irene Brigade. 

• Woensdag 7 juli: eindejaarsgesprekken leerkracht-
ouders. Deze worden gehouden op school. U 
ontvangt hiervoor op donderdag 24 juni een 
inschrijfmogelijkheid van juf Hanneke.  

Onderaan de Nieuwsbrief vindt u een overzicht met alle 
activiteiten. 

 

Voorschool en BSO 
Met de Voorschool en de BSO werken wij samen met de 
SCKB. Door deze samenwerking werken wij integraal 
vanuit dezelfde missie aan de ontwikkeling van 
kinderen. 

Voorschool 
Vanaf de zomervakantie zijn alle plaatsen van de 
Voorschool ingevuld. Dit betekent dat er een wachtlijst 
is voor nieuwe inschrijvingen. Wanneer u voor uw kind 
gebruik wil maken van de Voorschool, dan vragen wij u 
hiervoor zo snel mogelijk in te schrijven. U kunt een 
aanmeldformulier downloaden via de website of 
opvragen bij ondergetekende. Wanneer uw kind is 
ingeschreven kunnen wij hiermee rekening houden met 
de planning of bij meerdere aanmeldingen kijken voor 
uitbreidingsmogelijkheden. 

Buiten Schoolse Opvang 
Wij bieden op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 
kleinschalige Buiten Schoolse Opvang aan op onze 
locatie. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht en 
begeleiding. Voor meer informatie en mogelijkheden 
kunt u contact opnemen met Arina Struijk, info@sckb.nl 
of tel. 06-46445485.  Voor informatie en een foto-
impressie, zie BSO Hedel – Stichting Christelijk 
Kinderopvang Bommelerwaard (sckb.nl).  
 

Knikkerwedstrijd Bommelerwaard 
Op woensdagmiddag 7 juli worden de Hedelse 
knikkerkampioenschappen georganiseerd op onze 
school. De winnaar mag meedoen aan de grote finale in 
Zaltbommel. De kinderen kunnen nog even oefenen 
thuis of op het schoolplein. Meer informatie over het 
kampioenschap leest u binnenkort op Facebook.  

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, autisme en ADHD. In deze 
Nieuwsbrief leest u over angst die kinderen kunnen 
ontwikkelen. 
 

Angst 
Iedereen kent in zijn leven wel situaties waarin hij bang 
is en waarbij de angst een nuttig gevoel kan zijn. Het 
waarschuwt je voor gevaar en weerhoudt je van 
risicovol gedrag. Soms kan het zijn dat angst niet in 
verhouding staat tot de mate van het reële gevaar. Als 
dit vaak voorkomt en je wordt door deze heftige en 
angstige reactie gehinderd in je dagelijks functioneren, 
dan spreken we van een angststoornis. Een 
angststoornis is een verzamelnaam van verschillende 
soorten angst. We onderscheiden bijvoorbeeld een 
fobie, paniekstoornis, dwangstoornis, algemene 
angststoornis en separatie angststoornis. Het 
gemeenschappelijke kenmerk van angststoornissen, is 
dat er sprake is van angst. Angststoornissen zijn in de 
psychiatrie de meest voorkomende aandoeningen en 
kunnen vaak goed behandeld worden. 

 

Oorzaken angststoornis 
Een angststoornis ontstaat door een combinatie van 
biologische, sociale en psychische factoren. 
Angststoornissen komen in bepaalde families meer voor 
dan in andere. Dat heeft te maken met erfelijkheid, 
maar ook met opvoeding. Een angststoornis begint vaak 
na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval, 
ernstige ziekte, verhuizing of ontslag. Maar ook leuke 
dingen zoals een huwelijk of de geboorte van een kind 
kunnen de aanleiding zijn voor een angststoornis. 
Ook persoonlijke eigenschappen zijn van invloed of 
iemand wel of niet een angststoornis krijgt. 
Voorbeelden van dit soort eigenschappen zijn: slecht 
voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, 
of de neiging hebben problemen en conflicten uit de 
weg te gaan. 
 

Wat te doen? 
Een angststoornis gaat bijna nooit vanzelf over. Wacht 
daarom niet met hulp zoeken. Maak het probleem 
bespreekbaar op de school van uw kind en maak een 
afspraak met de huisarts of de jeugdgezondheidszorg.  
 

https://sckb.nl/
https://dezaaierhedel.nl/organisatie/voorschool/
mailto:info@sckb.nl
https://sckb.nl/bso-hedel/
https://sckb.nl/bso-hedel/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056960484488


 

 
 

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

• Donderdag 24 juni:    studiedag team, kinderen vrij 

• Maandag 28 t/m woensdag 30 juni: schoolkamp groep 7-8 

• 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:    eindejaarsgesprekken rapport. Fysiek op school 
Knikkerwedstrijd Bommelerwaard 

• Donderdag 8 en maandag 12 juli  opnames eindfilm groep 8 

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

• Maandag 26 juli:     start zomervakantie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


