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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen maandag maakten we weer een frisse start na de herfstvakantie. Woensdag zijn we de dag 

gestart met een goed en gezond ontbijt. Dat hebben we afgesloten met een sportief moment en daarna 

zijn we met elkaar naar de kerk geweest om Dankdag te vieren. Het is fijn om na de vakantie alle kinderen 

en teamleden weer op school te zien en het schoolwerk weer op te kunnen pakken. We kijken uit naar een 

fijne nieuwe schoolperiode.  

In deze Nieuwsbrief 
U ontvangt onder meer informatie over de inloopmiddag, kindgesprekken en preadvies. Ook onderzoeken 

we of het mogelijk is om naschoolse ondersteuning te bieden voor een typcursus en ontvangt u de 

gewijzigde datum van het GGD-gezondheidsonderzoek 11-jarigen. Wat betreft de maatregelen m.b.t 

corona wijzen we u op de vorige Nieuwsbrief. De meest actuele beslisboom die u kunt gebruiken of 

kinderen wel/niet naar school kunnen, vindt u op de website. Onderaan de Nieuwsbrief ontvangt u een 

overzicht met alle activiteiten en data de komende periode. 

Personeel 
Deze week hadden we te maken met de eerste ziekmelding van het schooljaar binnen het team. Gelukkig 

hebben we op deze momenten, met behulp van de stagiaires, voor vervanging kunnen zorgen. We merken 

echter dat het uiterst moeilijk is om bij uitval van leerkrachten de vervanging in te vullen. We streven 

ernaar om uitval zoveel mogelijk te voorkomen en zeker op de eerste dag altijd voor vervanging te zorgen. 

Het is echter wel goed om vooraf vast na te denken over mogelijke opvang thuis, bij klasgenoten of elders 

en eventueel afspraken te maken.  

Teamscholing 
Op woensdagmiddag 10 november hebben we een studiemiddag op het gebied van rekenen. De kinderen 

kunnen ’s morgens gewoon naar school en ’s middags verdiepen we ons met het team verder in 

rekendidactiek.  

Voorschool 
Vanaf januari komen er weer enkele plaatsen vrij op de Voorschool. Wanneer u uw kind hiervoor wilt 

aanmelden of u kent anderen met interesse, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of Arina 

Struijk, teamleidster Voorschool: info@sckb.nl, tel. 06-46445485. 

Ouderbijdrage 
Velen hebben de ouderbijdrage al overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor! Wilt u dit nog doen, wanneer u dit 

nog niet gedaan hebt? De brief over de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ is als bijlage nogmaals toegevoegd.  

Kinderen en spelen 

Schoolplein 

Ons schoolplein kent verschillende natuurlijke elementen, zoals de speelheuvel en de struinbossen. Tijdens 

regenval mogen de kinderen hier geen gebruik van maken, op andere momenten wel. Wanneer uw kind 

hier graag speelt, adviseren wij om hier met de kledingkeuze rekening mee te houden. 

Speelafspraakjes 

Kinderen maken na schooltijd graag speelafspraakjes met elkaar. Vanwege AVG mogen wij geen 

klassenlijsten met namen en adressen meer beschikbaar stellen. Het is handig wanneer u uw naam en 

telefoonnummer op een briefje in de tas doet. Op deze manier kan er toch op een gemakkelijke manier, 

met behulp van ouders, een speelafspraakje gemaakt worden.  

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/10/211021-Nieuwsbrief-05.pdf
https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211018-Beslisboom-0-jaar-t-m-groep-8-RIVM.pdf
mailto:info@sckb.nl
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Inloopmiddag en preadvies  

Inloopmiddag 

Op woensdag 24 november staat de inloopmiddag gepland. Deze inloopmiddag heeft als doel dat wij 

ouders de mogelijkheid willen geven om het schoolwerk van de kinderen in te kijken en om vragen te 

stellen over de voortgang van de kinderen. Vanwege de maatregelen werken we deze middag met 

tijdsblokken op alfabetische volgorde. Voor groep 3 t/m 8 zal dit, zoals aangegeven, op woensdagmiddag 

24 november zijn. Vanwege studieverplichtingen zal dit voor groep 1-2 op een ander moment in de week 

zijn.  

Op maandag 15 november ontvangt u de definitieve data voor groep 1-2 en de tijdsblokken voor groep 3 

t/m 8.  

Preadviesgesprekken groep 8 

Op 24 november voeren we ook de preadviesgesprekken Voortgezet Onderwijs met de ouders van groep 8.  

Dit preadvies heeft geen wettelijke status. Wel kunnen ouders en kinderen hiermee al gericht op zoek gaan 

naar geschikte scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Alle ouders ontvangen op woensdag 17 november 

via Parro de uitnodiging om zich in te schrijven via de gespreksplanner van Parro.  

Typecursus, naschoolse ondersteuning 
Het is belangrijk dat kinderen een goede typevaardigheid hebben. Computers zijn immers niet meer weg te 

denken uit het onderwijs. Leerlingen werken steeds meer op de computer, zowel in het basisonderwijs als 

in het voortgezet onderwijs. Huiswerk en werkstukken moeten digitaal ingeleverd worden en steeds meer 

toetsen worden digitaal afgenomen.  

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met 

tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van 

werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger. 

Daarom oriënteren wij ons op naschoolse ondersteuning voor typen. Hiervoor zijn wij op zoek naar een 

ouder(s) die ons/ de kinderen hierbij kunnen helpen. Meer informatie leest u in bijgevoegde brief.  

Start schoolfruit 
Op dinsdag 16 november starten we met het aanbieden van gratis schoolfruit en snackgroente. Alle 

kinderen ontvangen 20 weken lang op dinsdag, woensdag en donderdag gratis schoolfruit of snackgroente. 

U ontvangt op maandag altijd bericht welk fruit of groente u voor de komende dagen kunt verwachten. 

Door het stimuleren van schoolfruit willen wij bijdragen aan de smaakontwikkeling van kinderen en 

gezonde voeding. Gezonde voeding heeft een positief effect op de groei van kinderen, concentratie en 

leerprestaties.  

Parro 
In Parro kunt u t/m maandag 15 november uw privacygegevens aanpassen. Dit gaat om het gebruik van 

foto's in bijvoorbeeld Parro, de Nieuwsbrief, social-media e.d. Het is als ouder leuk om foto's van uw kind te 

ontvangen via verschillende kanalen, tegelijk willen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. 

GGD gezondheidsonderzoeken 11-jarigen 
Op dinsdag 19 oktober konden de GGD gezondheidsonderzoeken 11-jarigen vanwege een excursie niet 

doorgaan. Deze staan nu gepland op vrijdag 19 november. 

Gebedsgroep 
Op woensdag 10 november komt de gebedsgroep weer bij elkaar. Van harte uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn. Contactpersoon is Hanna van den Berg. 

mailto:info@dezaaierhedel.nl
http://www.dezaaierhedel.nl/
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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  
 

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data:  

Dinsdag 9 november, 15.00-15.45 uur Voorleesfeestje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun 
(groot)ouders. Vervalt vanwege maatregelen 

Woensdag 10 november gebedsgroep 
studiemiddag team (kinderen ‘s ochtends gewoon school)  
vergadering identiteitscommissie 

Dinsdag 16 november start schoolfruit (dinsdag, woensdag en donderdag) 
techniekochtend groep 8 

Woensdag 17 november, 08.30-9.15 
uur 

voorleesfeestje voor kinderen van groep 1 en hun 
(groot)ouders 

Vrijdag 19 november  GGD-gezondheidsonderzoeken 11-jarigen 

Woensdag 24 woensdag inloopmiddag en preadvies groep 8 

Donderdag 25 november leerlingenraad 

Dinsdag 30 november, 14.00-14.45 
uur 

voorleesfeestje voor kinderen van groep 2 en hun 
(groot)ouders 

Woensdag 1 december Schoolbezoek en zelfevaluatie door bestuur SCOB 
gebedsgroep 

Vrijdag 4 december Ochtend: sinterklaasfeestje groep 1 t/m 4 
Middag: surprisemiddag groep 5 t/m 8 
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