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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Maandag 6 september gaan de schooldeuren weer open! Het was goed om een periode vakantie te kunnen 

houden en afstand te nemen van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die hierbij horen. Maar nu 

kijken we er weer naar uit om de kinderen weer te ontmoeten. Tijdens de laatste vakantieweken heeft het 

team zich voorbereid om het nieuwe schooljaar met nieuwe ideeën en frisse zin op te starten. We kijken 

ook uit naar een jaar waarin we samen met u als ouder/verzorger werken aan een goede omgeving waarin 

uw kind zich mag ontwikkelen. Ik wens iedereen een goed en gezegend schooljaar toe. 

In deze Nieuwsbrief 
In de Nieuwsbrieven maken we regelmatig gebruik van koppelingen voor meer informatie. Deze zijn te 

herkennen als een woord ‘blauw’ gedrukt en onderstreept is. Wanneer u hierop klikt ontvangt u de 

gewenste pagina 

In deze Nieuwsbrief kijken we vooruit naar het nieuwe schooljaar en ontvangt u bijbehorende 

organisatorische, praktische informatie en het jaarverslag MR 2020-2021. Ook voor dit schooljaar gelden 

verschillende extra maatregelen. Meer informatie hierover leest u onderaan deze pagina en in de extra 

bijlage. Wanneer u de groepsindeling en/of de schoolontwikkelingen 21-22 wilt teruglezen, dan kunt u deze 

vinden in Nieuwsbrief 29 en 31 van vorig schooljaar.  

Personeel 
Tijdens de zomervakantie is na een kort ziekbed de vader van juf Lydia overleden. Verdrietig, vanwege de 

lege plaats die hij achterlaat en tegelijk vol hoop vanwege Gods goedheid en trouw in alle omstandigheden.  

Jaarplanning 2021-2022 
Een overzicht van de geplande activiteiten voor het komend schooljaar ontvangt u als bijlage en staat vanaf 

volgende week op de website. Binnenkort ontvangt u hiervan ook een papieren versie.  

Protocol Basisonderwijs heropening scholen  
Tijdens de zomervakantie is het nieuwe protocol voor de basisscholen beschikbaar gesteld. Ook na de 

zomervakantie blijven de meeste maatregelen, zoals u gewend was, gelden. Er is een bijlage toegevoegd 

met informatie over onderwijs en corona, met onder andere informatie over informatieavond e.d. Wij 

vragen u deze zorgvuldig door te lezen. 

Aanpassingen eerste schooldag 

Een eerste dag na de zomervakantie kan voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten spannend zijn. Het is 

helaas niet mogelijk om uw kind in de klas te brengen. Daarom zijn alle leerkrachten voor schooltijd buiten 

de school bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen. 

• Voorschool: de kinderen mogen door de ouders bij de ingang van de Voorschool (gele deur) 

gebracht worden. De juf wacht de kinderen bij de ingang op. 

• Groep 1-2: de kinderen mogen door ouders bij de kleuteringang (oranje deur) op het schoolplein 

gebracht worden. De juf wacht de kinderen bij de ingang op.  

• Groep 3-4: de kinderen mogen door de ouders bij de hoofdingang (blauwe deur) gebracht worden. 

De juf wacht de kinderen bij de hoofdingang op.  

• Groep 5-8: de leerkrachten van groep 5-8 zijn op het schoolplein aanwezig. Bij de bel verzamelen 

de kinderen zich in de rij. 

  

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/07/Nieuwsbrief-29.pdf
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/07/Nieuwsbrief-31.pdf
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/07/Nieuwsbrief-29.pdf
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/07/Nieuwsbrief-31.pdf
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Algemene afspraken en informatie 

Aandacht voor de leerling  

Van een kwartier voor schooltijd tot een kwartier na schooltijd zijn de leerkrachten er voor de leerlingen. 

Heeft u persoonlijke vragen of vragen over de voortgang, dan vragen wij u om een gesprek met de 

leerkracht in te plannen of dit op een ander moment te bespreken.  

Artikel GGD voor de basisschool  

Als bijlage aan deze Nieuwsbrief ontvangt u een artikel over de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Hierin 

informeren zij u over de zorg die zij geven aan de kinderen van de basisscholen.  

Bewegingsonderwijs 

In de groepen 3 t/m 8 wordt op woensdag bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht, Bram van 

Geffen.  

BSO 

De BSO is elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag geopend. Voor informatie en/of aanmelding kunt 

u contact opnemen met Arina Struijk (info@sckb.nl, tel. 06-46445485) of ondergetekende. 

Bijbelvertel- en psalmrooster 

Voor het vertellen van de Bijbelverhalen en het aanleren van Psalmen maken we gebruik van een 2-jaarlijks 

rooster. Op deze manier borgen wij dat de verschillende verhalen en geschiedenissen tijdens de 

schoolloopbaan verteld worden en psalmen geleerd worden. Deze roosters worden op de website 

geplaatst. 

Fruitdag  

Voor alle kinderen geldt de woensdag als fruitdag. Op deze dag eten we tijdens de pauze alleen fruit en/of 

groente.  

Jaaropening  

Dinsdag 20 augustus starten we de dag met alle jaargroepen met de traditionele jaaropening. Dat zal dit 

schooljaar helaas alleen met leerkrachten en kinderen zijn.   

Logopediste 

Mariëlle van Pelt, logopediste, is dit schooljaar elke donderdagmiddag aanwezig. Voor informatie 

of begeleidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen via info@delogopediste.com.   

Kinderoefentherapie  

Sandra van der Sanden, kinderoefentherapeut, is dit schooljaar op maandagochtend in de school 

aanwezig. Voor informatie of begeleidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen via 

info@cesarzaltbommel.nl.  

Koptelefoons/oordopjes laptops  

De kinderen werken met een eigen laptop en ontvangen eigen oordopjes. Wanneer kinderen het prettig 

vinden mogen ze ook eigen oordopjes meenemen voor laptopgebruik.   

ParnasSys-Ouderportaal  

Met behulp van het Ouderportaal van ParnasSys streven wij naar een transparantie communicatie over de 

gegevens van uw kind. Hierin vindt u onder andere de administratieve gegevens, medische gegevens, de 

behaalde cijfers op de toetsen en de gespreksverslagen tussen school en ouders.   

Parro 

Dit schooljaar starten we in alle groepen met de communicatie-app Parro. U heeft op vrijdag 03 september 

van de leerkracht een link ontvangen (het kan zijn dat deze in Postvak ongewenst is terecht gekomen). Deze 

app wordt stapsgewijs ingezet. In de periode tot de herfstvakantie gebruiken we deze app om foto’s te 

delen en voor communicatie tussen leerkracht en individuele ouders.  

mailto:info@dezaaierhedel.nl
http://www.dezaaierhedel.nl/
https://www.facebook.com/people/De-Zaaier-Hedel/100056960484488/
https://sckb.nl/bso-hedel/
mailto:info@sckb.nl
mailto:info@delogopediste.com
mailto:info@cesarzaltbommel.nl
https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro/ouders/
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Schoolgids en jaarplanning 

De schoolgids wordt digitaal gedeeld. U ontvangt deze volgende week per mail en hij wordt op de website 

geplaatst. ontvangt u volgende week. De jaarplanning als bewaarblad wordt nog wel op papier afgedrukt. 

Deze ontvangt u binnenkort 

Verkeersveiligheid  

Samen met ouders werken wij graag aan de verkeersveiligheid rondom de school. Wanneer de school 

ingaat of uitgaat is het druk rondom de school en kunnen er onverwachte situaties ontstaan. Daarom 

vragen wij u om stapvoets te rijden en alleen te parkeren in daartoe bestemde parkeervakken bij de school 

of bij de kerk.  

Voorschool, VVE-programma   

De voorschool van De Zaaier biedt voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan bedoeld voor peuters en 

kleuters. De Voorschool is op 4 dagen geopend, van maandag t/m donderdag. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Arina Struijk, teamleider voorscholen SCKB: a.struijk@pcbdebron.nl. Op dit moment 

werken we met een wachtlijst. Wanneer u uw kind wilt aanmelden, dan vragen wij u dit tijdig te doen. 

Ziekmeldingen  

Wanneer u kind ziek is worden wij graag voor schooltijd telefonisch op de hoogte gesteld. Op 
maandagmorgen hebben wij met het team weekopening van 08.00-08.15 uur. Op dat moment nemen wij 
geen telefoon op.   
Wilt u ons ook inlichten wanneer er thuis bijzondere omstandigheden zijn? Deze omstandigheden kunnen 

het gedrag van uw kind beïnvloeden. Wanneer wij op de hoogte zijn helpt dit ons om uw kind beter te 

begrijpen en hier adequaat op te reageren.   

Jaarverslag MR 
Bij deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) bijgesloten. Dit jaarverslag 
is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2020-2021.  De 
leden van de MR zijn als ouder of leerkracht betrokken bij de school en vanuit deze betrokkenheid denken 
en beslissen wij mee over beleidszaken. Welke zaken dit geweest zijn voor het afgelopen schooljaar kunt u 
terug lezen in het jaarverslag. 
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar 

alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet 

komen, dan horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via mr@dezaaierhedel.nl, maar u mag 

ons ook altijd persoonlijk benaderen.  

 

Ellen Janse – van Boxtel   Karin Grandia – van den Berg 

 

Volgende Nieuwsbrief 
Donderdag 10 september ontvangt u de volgende Nieuwsbrief. Daarin ontvangt u meer informatie over de 

informatieavonden, de luistergesprekken en de huisbezoeken. 

Een goed weekend toegewenst. Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
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