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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Deze week was de centrale hal het decor van de verkiezingen voor de leerlingenraad. Elke partij mocht zich 

in de centrale hal promoten. Inmiddels is de leerlingenraad gekozen en keert de rust weer terug in de 

school. Meer over de leerlingenraad leest u hieronder. Daarnaast is er in deze Nieuwsbrief ook aandacht 

voor de jaarlijkse kledinginzameling, besteding van het zendingsgeld, versoepeling van de maatregelen en 

andere nieuwsberichten.  

Jaarplanning en schoolgids op de website 
Op vrijdag 17 september is de papieren jaarplanning aan alle kinderen uitgedeeld. Als het goed is, heeft u 

deze ontvangen. De schoolgids verstrekken wij alleen digitaal. Mocht u deze toch heel graag op papier 

ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende. De jaarplanning met het psalmrooster en de 

schoolgids vindt u beide op de website.  

Kanjertraining – ouderavond 
Op de informatieavond heeft u kort wat informatie ontvangen over de Kanjertraining. Dit is onze nieuwe 

methode sociaal-emotionele ontwikkeling. Op dinsdag 5 oktober organiseren wij een ouderavond, van 

19.30-21.30 uur. Wij verwachten dat van elk gezin één ouder aanwezig is. Wanneer u niet aanwezig kunt 

zijn, dan horen wij dit graag uiterlijk 30 september. Voorafgaand aan deze avond ontvangt u meer 

informatie.  

Ontruimingsoefening 
Dinsdag 28 september houden we een aangekondigde ontruimingsoefening met alle kinderen van de 

school. Deze ochtend zal er een bel gaan en daarna gaan we met de groepen als oefening volgens protocol 

naar buiten. In de klassen wordt dit vooraf met de kinderen besproken. Wanneer uw kind dit spannend 

vindt, is het goed om dit ook thuis te bespreken.  

Leerlingenraad 
Verschillende partijen en kandidaten zijn vanaf 

de eerste schoolweek met elkaar de strijd 

aangegaan voor zetels in de leerlingenraad. 

Vanmiddag zijn de 6 nieuwe vertegenwoordigers 

gekozen. Binnenkort volgt de eerste vergadering 

onder leiding van ondergetekende. We kijken uit 

naar een constructieve samenwerking. 

Kom Over En Help 
Net zoals andere jaren kunt u op onze school kleding inleveren voor de stichting ‘Kom over en help’. Deze 

stichting helpt arme mensen in Oost Europa. De vader van meester Michel coördineert deze kleding-

inzameling. U kunt op school kleding inleveren die u niet meer gebruikt, maar die andere mensen nog wel 

goed kunnen gebruiken. Het moeten dus geen kapotte kledingstukken zijn. Ook kunnen er schoenen en 

dekens/lakens meegegeven worden. U kunt deze spullen van maandag 11 t/m woensdag 13 oktober 

inleveren op school. 

Het doel hiervan is dat bruikbare kleding niet weggegooid wordt. Wanneer u al anderen uit uw omgeving 

blij maakt met kleding, blijf dat ook in dit geval doen. 

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/09/210916-Bewaarblad-definitief.pdf
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/09/210909-Schoolgids-definitief.pdf
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Voorleesfeestjes met Bibliotheek Rivierenland 
Vanaf dit schooljaar organiseren we samen met Bibliotheek Rivierenland Voorleesfeestjes voor de groepen 

1 t/m 4. Deze feestjes hebben als doel om het voorlezen te stimuleren en de ouderbetrokkenheid op de 

leesontwikkeling van kinderen te verhogen. Onderzoek wijst uit dat (voor)lezen positief bijdraagt aan de 

ontwikkeling van kinderen.  

Anke Hafmans, leescoach van Bibliotheek Rivierenland, leest tijdens het voorleesfeest voor aan de kinderen 

en hun ouders. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen en geeft Anke tips aan ouders. U ontvangt 

vooraf een uitnodiging, wanneer het voorleesfeestje in de groep wordt gehouden. Wij en de kinderen 

vinden het leuk als u erbij bent! 

Sponsorkinderen-zendingsgeld 
Elke maandag wordt er in de klassen zendingsgeld 

opgehaald. We vinden het mooi dat wij/ de kinderen op 

deze manier kunnen bijdragen aan het welzijn en de 

ontwikkeling van kinderen in andere landen. Met het 

zendingsgeld sponsoren wij 2 kinderen in Haïti: Lovena 

Filema (15 jaar) en Jean Luc Janvier (11 jaar). Namens 

hen ook hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Versoepelingen coronamaatregelen basisonderwijs 
Vanuit de berichten die wij ontvangen lijken veel maatregelen opgeheven te worden. We zijn nog in 

afwachting van het nieuwe protocol basisonderwijs. We weten dat er meer mogelijkheden zijn voor ouders 

in de school. Daarbij geldt wel het advies om gepaste afstand te bewaren. Dit betekent dat wij weer 

verschillende ouderactiviteiten zullen organiseren. Situaties met veel verkeersbewegingen in kleine ruimtes 

proberen we te vermijden. We continueren het beleid dat kleuters bij de kleuteringang worden gebracht en 

daarna zelfstandig de school inlopen. Wanneer nieuwe kinderen op school instromen, is er de mogelijkheid 

om in overleg met de leerkracht, de kinderen de eerste periode in de klas te brengen.  

Praktische informatie 

• Het quarantaineadvies voor de hele klas bij één besmette leerling vervalt. Klasgenoten kunnen in 

principe allemaal naar school. Andere ouders worden wel geïnformeerd wanneer er in de groep 

een besmetting is vastgesteld. Bij meerdere besmettingen in een klas volgt de school het advies 

vanuit de GGD.  

• Advies om kinderen te laten testen bij klachten blijft gelden. Beslisboom vindt u op de website. 

• Wanneer een leerling positief besmet is, ontvangt deze een weekplanning en materialen om thuis 

de leerstof te verwerken. Na schooltijd is de leerkracht bereikbaar voor vragen en/of 

ondersteuning.  

Volgende Nieuwsbrief 
Wij streven ernaar iedere 2 weken een Nieuwsbrief te versturen. Indien nodig verschijnt de Nieuwsbrief 

vaker. Wij versturen de Nieuwsbrief op donderdag.  

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

mailto:info@dezaaierhedel.nl
http://www.dezaaierhedel.nl/
https://www.facebook.com/people/De-Zaaier-Hedel/100056960484488/
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-200921.pdf.pdf
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Belangrijke data:  

• Dinsdag 28 september   - ontruimingsoefening met alle kinderen 

• Dinsdag 5 oktober   - ouderavond Kanjertraining 

• Woensdag 6 oktober   - studiedag Kanjertraining – alle kinderen vrij 

• Donderdag 7 oktober   - start Kinderboekenweek 

• Maandag 11 t/m woensdag 13 oktober - inzameling kleding ‘Kom Over en Help’ 

• Dinsdag 12 oktober   - MR-vergadering 

• Donderdag 14 oktober   - techniekochtend, groep 7 

• Maandag 18 oktober   - studiedag Begrijpend lezen – alle kinderen vrij 
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