
 

NIEUWSBRIEF 
Juli 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste weken vliegen voorbij. Wat betreft onderwijs 
kwam het niet heel slecht uit dat de zon nog niet volop 
scheen. De huidige weersomstandigheden dragen eraan 
bij dat er nog volop lesgegeven kan worden. 
Tussendoor hebben we in verschillende klassen de 
afgelopen weken ook diverse activiteiten kunnen doen, 
die eerder niet konden. Ook dat was leuk! Verschillende 
foto’s vindt u op Facebook.   
 
 

Activiteiten komende periode 
In de laatste dagen van het schooljaar zijn er nog 
verschillende activiteiten op school. In het oog springen 
het afscheid van groep 8 en de meesters- en juffendag. 

Belangrijke data 

• Donderdag 15 juli – Groep 1-2 en 5-6, project Hugo 
de Groot 
Afscheidsavond groep 8 

• Vrijdag 16 juli, 11.00 uur – groep 8 springt letterlijk 
en figuurlijk de school uit 

• Maandag 19 juli, 11.30-12.00 uur: groep 2 t/m 7, 
wenmoment in nieuwe groep 

• Woensdag 21 juli – meesters- en juffendag  

• Donderdag 22 juli – met de leerlingen aandacht 
voor jubilea van juf Dorine, juf Hanneke en meester 
Bas vanwege 12,5 jaar werkzaam op de Zaaier/ in 
het onderwijs. 

• Vrijdag 24 juli – laatste schooldag. Middag alle 
kinderen vrij! 

 
 

Afscheid leden Activiteitencommissie 
Dit schooljaar nemen we ook afscheid van enkele leden 
van de activiteitencommissie: Alexis van den Bogaard, 
Rita Buitenhuis en Jantine Quik nemen samen met hun 
kinderen afscheid van de school. Verschillende jaren 
hebben zij de school ondersteund en geholpen bij 
verschillende activiteiten. Hartelijk dank voor jullie inzet 
en betrokkenheid de afgelopen jaren. 
 
 

 

 
 
Gelukkig mogen we ook weer nieuwe leden 
verwelkomen. Vanaf komend schooljaar bestaat de 
commissie uit Franka Wels, Femke Hofmans, Ellen van 
Hees, Miranda Giltjes en Caroline Kant.  
 
Fijn dat jullie dit op willen pakken. Alvast hartelijk dank! 

 
 

Ontwikkelingen corona – informatie vanuit de 
GGD 
Op dit moment hebben we de verwachting dat de 
huidige maatregelen ook bij de start van het nieuwe 
schooljaar blijven gelden. Aan de hand van de situatie 
en de cijfers adviseert het OMT in augustus of de 
richtlijnen hetzelfde blijven, verder kunnen worden 
versoepeld of juist aangescherpt moeten worden. Ze 
kijken daarbij onder meer naar het verloop van de 
vaccinatiegraad en de ontwikkeling van de nieuwe 
virusvarianten. Op basis van hun advies besluit het 
kabinet op 13 augustus of de maatregelen worden 
doorgezet, af-, of opgeschaald worden. 
Dit betekent dat we pas bij de start van het schooljaar 
meer duidelijkheid kunnen geven over invulling 
informatieavond en eventuele BBQ.  

 
 

Barbecue, schooljaar 21-22 (herhaling) 
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. 
 
 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056960484488


 

Hartelijke groet, 

 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

 

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! 
 

Extra bijlage 
• Tijdens de zomervakantie organiseert de Vakantie 

Bijbel Club opnieuw enkele leuke activiteiten van 
donderdag 29 juli t/m zondag 1 augustus. Leuk en 
van harte aanbevolen! Meer informatie, zie bijlage.  

• Bijlage meesters- en juffendag en viering jubilea. 

mailto:ohc@dezaaierhedel.nl

