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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het afgelopen weekend kwam de Sint weer in ons land. Voor veel kinderen een groot feest! Tegelijk ook 

wel heel spannend met alle problemen die de Sint meemaakt, de schoenen die gezet worden en de Pieten 

die mogelijk op het dak klimmen. We wensen u en de kinderen veel vreugde en plezier toe in deze periode, 

Maar maak het niet te spannend, het is zeker voor de jongste kinderen al spannend genoeg! 

Personeel 
Op maandag 17 november ontving u de brief van Gert Tissink, directeur-bestuurder SCOB, over het 

lerarentekort. Samen met de SCKB-voorscholen, houden we ons aanbevolen bij mensen die interesse 

hebben voor werk in onze stichting. We zijn een leuke, jonge stichting met zes christelijke scholen die 

samen werken aan goed christelijk onderwijs in de Bommelerwaard. Heeft u interesse of kent u iemand 

met interesse voor één van onze scholen en/of voorscholen, voel u vrij om contact op te nemen met 

ondergetekende.  

Coronamaatregelen 
Afgelopen maandag heeft u zowel via Parro als de mail de brief met aanvullende maatregelen ontvangen. 
Deze brief is ook op de website geplaatst. Wij danken u voor het begrip en het meedenken hierin. Wij 
vragen u de Parro-app goed in de gaten te houden. 

Ventilatie 

Vanwege de natuurlijke ventilatie in de klassen is het vaak wat kouder dan gebruikelijk. Wij adviseren om 

een trui of extra vestje aan te trekken.  

Inloopmiddag en preadvies 
Zoals aangegeven in de brief van maandag 17 november gaat de inloopmiddag niet door. Wanneer de 

leerkracht of u als ouders vragen hebt over de sociaal-emotionele en/of cognitieve ontwikkeling van uw 

kind, wordt u door de leerkracht benaderd of bij vragen mag u contact opnemen met de leerkracht.  

De preadviesgesprekken Voortgezet Onderwijs voor groep 8 gaan wel door. U heeft via Parro een 

uitnodiging ontvangen om in te schrijven via de gespreksplanner. 

Sinterklaasweek met pakjesochtend en surprisemiddag 
In de week van 29 november t/m 3 december schenken we in 

de klassen op verschillende manieren aandacht aan het feest 

van Sinterklaas. Op dinsdag 30 november heeft groep 1-2 

pietengym met juf Daniëlle. Op woensdag 1 december hebben 

de groepen 3 t/m 8 pietengym met meester Bram. Op vrijdag 3 

december vieren we in alle groepen het feest van Sinterklaas.   

’s Ochtends is er voor de groepen 1 t/m 4 een pakjesochtend en 

’s middags hebben we met de groepen 5 t/m 8 surprisemiddag. 

We kijken uit naar een leuke week! In deze link van de GGD 

ontvangt u tips voor een gezellig kinderfeest. 

  

https://scobommelerwaard.nl/
https://sckb.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/opvoeden/sinterklaas/
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Kerst 
De kerstviering is nog heel ver weg, toch kijken we al wel vast vooruit hoe we dit op school in kunnen 

vullen. Graag willen we dit met alle kinderen in de kerk vieren en daarbij van elk gezin één ouder 

uitnodigen. Dit met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Hiernaast willen we de dienst uitzenden via 

de livestream. Wanneer u niet wilt dat uw kind zichtbaar is via de livestream, dan vragen wij u dit door te 

geven aan ondergetekende.  

Onder voorbehoud 

Bovenstaande is onder voorbehoud van nieuwe maatregelen en ontwikkelingen, zoals quarantaine van 

meerdere klassen en uitval van meerdere leerkrachten. In deze gevallen wordt er overgeschakeld naar een 

viering in de klassen. 

Besteding kerstcollecte 

Dit jaar willen we de collecte van de kerstviering en het zendingsgeld 

van de maand december schenken aan Open Doors. Open Doors is 

een organisatie die in de hele wereld vervolgde christenen helpt. 

Uitleg over de organisatie ziet u in dit filmpje en leest u op de website 

van Open Doors.  

In de klas zullen we deze maand aandacht geven aan Open Doors, door dagelijks een vakje te openen op de 
adventskalender. Achter ieder luikje is een foto van een kind te vinden, waar een verhaal bij hoort. Deze 
verhalen worden voorgelezen. In ieder geopend vakje kan vanuit het opgehaalde zendingsgeld een muntje 
geplaatst worden.  
 

Typecursus, naschoolse ondersteuning - herinnering 
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.  

Schoolfruit 
Deze week zijn we gestart met schoolfruit. Fijn dat we dit aan de kinderen kunnen aanbieden. We zijn blij 

met de ouders die ons helpen bij het snijden en schillen van het schoolfruit en -groente. Hartelijk dank! 

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://www.youtube.com/watch?v=SBwNM17aqnw&ab_channel=OpenDoorsNL
https://www.opendoors.nl/
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Belangrijke data:  

Vrijdag 19 november  GGD-gezondheidsonderzoeken 11-jarigen 

Woensdag 24 woensdag Preadvies Voortgezet Onderwijs groep 8 

Donderdag 25 november Leerlingenraad 

Dinsdag 30 november, 14.00-14.45 
uur 

Voorleesfeestje voor kinderen van groep 1-2 (helaas zonder 
ouders) 

 Groep 1-2, pietengym 

Woensdag 1 december Schoolbezoek en zelfevaluatie door bestuur SCOB 

 Gebedsgroep 

 Groep 3 t/m 8, pietengym 

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

Donderdag 23 december 19.00 uur: Kerstviering met livestream 
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