
 

NIEUWSBRIEF 
Juli 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
We kijken terug op enkele mooie dagen en weken 
waarin we verschillende activiteiten met de kinderen 
hebben kunnen doen. Schoolkamp was fantastisch! Ook 
kijken we met veel plezier terug op het schoolreisje met 
groep 0 t/m 6 en het bezoek met groep 7-8 aan de 
Prinses Irene Brigade. Fijn dat we deze momenten met 
elkaar konden beleven! 
 

Personeel 
In de vorige Nieuwsbrief deelden wij dat bij de man van 
juf Dilia een tumor was geconstateerd. Gelukkig 
hoorden we dat er behandelmogelijkheden zijn, met 
genezing als doel. Tegelijk zal dit een intensief en zwaar 
proces zijn. Wij bidden hen Gods nabijheid en kracht 
toe.  
In de vorige Nieuwsbrief gaven wij ook aan dat juf 
Daniëlle tot de zomervakantie niet voor de groep staat. 
Wel zal ze op haar werkdagen een gedeelte van de dag 
op school zijn om enkele kleine werkzaamheden te 
verrichten.   
 

Schoolontwikkeling 
Aanpassing schooltijden groep 0 en 1 
Vanaf volgend schooljaar worden de schooltijden voor 
groep 1 t/m 4 volledig gelijk getrokken. Dit betekent dat 
groep 1 ook op maandagmiddag naar school gaat.  
Groep 0 stroomt vanaf volgend schooljaar van maandag 
t/m donderdag hele dagen in. Op vrijdag zijn deze 
kinderen vrij.  

Schoolbibliotheek 
De afgelopen dagen zijn enkele ouders actief geweest 
met het opnieuw indelen van alle schoolboeken. Een 
flinke klus, maar bijna afgerond. Hartelijk dank 
hiervoor! Hiermee kunnen we nog voor de 
zomervakantie de vernieuwde bibliotheek een plaatsje 
in de centrale hal geven.  

Kanjertraining 
In de laatste weken starten we met de eerste lessen van 
de Kanjertraining. Binnenkort zult u de kinderen 
waarschijnlijk horen vertellen over petten en benzine. 
Dit zijn enkele belangrijke begrippen binnen de 
Kanjertraining. Als bijlage ontvangt u de 
informatiefolder voor ouders.  

Eindejaarsgesprekken 
We vinden het fijn u vandaag weer op school te kunnen 
ontmoeten voor de eindejaarsgesprekken. Hiervoor 
gelden enkele richtlijnen:  

- 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 
- Ingang via hoofdingang en van daaruit de 

looproutes volgen. 
Het gespreksrooster heeft u ontvangen op vrijdag 02-
07-2021. 
 

Groepsindeling 2021-2022 
Voor zover we nu vooruit kunnen kijken blijft volgend 
schooljaar veel hetzelfde. Groep 3-4 wordt echter 
enkele dagdelen gesplist: ma-mo, donderdag en vrijdag. 

Groep 1-2 

• Maandag – dinsdag: juf Daniëlle 

• Woensdag – vrijdag: juf Elsemieke 

Groep 3-4 

Groep 3: 

• Maandag - donderdag: juf Dilia  

• Vrijdag: juf Lydia 
Groep 4:  

• Ma-morgen, donderdag en vrijdag: juf Christiane 

• Ma-middag, dinsdag en woensdag: juf Dilia 

Groep 5-6 

• Maandag – dinsdag : juf Willemieke 

• Woensdag – vrijdag: juf Rianne 

Groep 7-8 

• Maandag t/m vrijdag: meester Michel 

Ondersteuning 

• Maandag – dinsdag: juf Dorine 

• Dinsdag – vrijdag: juf Dineke 

• Woensdag: juf Willemieke  

Intern Begeleider 

• Dinsdag: juf Lydia 

Administratief medewerker 

• Donderdag en vrijdag: juf Hanneke 

Directie 

• Maandag t/m donderdag: meester Bas 

 

Activiteiten komende periode 
Onderaan de Nieuwsbrief vindt u een overzicht met alle 
activiteiten tijdens de laatste schoolweken. 



 

 
Schoolreisje, kamp en bezoek Prinses Irene Brigade 

   

 

 

 

Barbecue, schooljaar 21-22 
Wanneer de mogelijkheden het toelaten willen we in 
het schooljaar 21-22 graag weer de startbarbeque 
organiseren. Het is altijd een mooi moment om elkaar 
op een ontspannen manier te ontmoeten. De BBQ staat 
gepland op D.V. vrijdag 24 september. Houdt u deze 
avond alvast vrij in uw agenda? De inloop is vanaf 17.30 
uur en om 18.00 uur starten we met eten. 
 
Wij vragen erg weinig van u: u hoeft geen eten of geld 
mee te nemen, uw stoel staat klaar en het vlees wordt 
voor u gebarbecued. Het enige wat u hoeft te doen, is 
genieten. Graag willen wij u vragen om u en uw 
gezinsleden alvast op te geven voor de BBQ. Dan 
kunnen wij voor het juiste aantal alles in orde maken. 
Wilt u aan onze Activiteitencommissie doorgeven of u 
komt en met hoeveel volwassenen en kinderen? Dat 
kan via dit e-mailadres: ac@dezaaierhedel.nl. Alvast 
bedankt! 
 
We hopen u te ontmoeten! 
 
  

Waar kun je tegenaan lopen in de ontwikkeling 
van kinderen 
In de Nieuwsbrieven gaven we de afgelopen periode 
aandacht aan enkele ontwikkelingsproblemen, zoals  
dyslexie, autisme, ADHD en angsten. Wanneer u zorgen 
hebt over de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk 
deze te delen met anderen. Dit kan onder meer bij de 
huisarts, leerkracht of jeugdarts GGD Marie-José 
Brinkhof mbrinkhof@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Extra bijlage 
• IrisZorg organiseert een digitale ouderbijeenkomst 

over het onderwerp ‘In gesprek met je kind’. Tijdens 
deze avond wordt ingegaan op onderwerpen zoals 
roken, alcohol, drugs en beeldschermgebruik. Van 
harte aanbevolen.  

 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

Belangrijke data:  
• Woensdag 7 juli:     oudergesprekken 

• Donderdag 8 juli:    rapporten mee 
eerste dag opname eindfilm groep 8 

• Maandag 12 juli:    tweede dag opname eindfilm groep 8 

• Dinsdag 13 juli:    project ‘Hugo de Groot’, groep 7-8 en 3-4 

• Woensdag 14 juli:   voorschool dagje uit met de juffen 

• Donderdag 15 juli:    project ‘Hugo de Groot’, groep 5-6 en 1-2 
afscheidsavond groep 8 

• Vrijdag 16 juli:    laatste schooldag groep 8 met uitzwaaimoment 

• Woensdag 21 juli:   meesters- en juffendag 

• Maandag 26 juli:     start zomervakantie 
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