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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Deze week las ik een oud voorbeeld over een man die zijn been verloor en zich 

terugtrok in het klooster. Als uiting van zijn boosheid en pijn koos hij ervoor om 

gebroken vazen en beschadigde voorwerpen te schilderen. In de loop van de 

tijd vond hij innerlijke rust en vrede. Toch bleef hij gebroken vazen en 

beschadigde voorwerpen schilderen. Op de vraag waarom hij dit deed, 

antwoordde hij: ‘Ik wil laten zien dat juist door onze barsten en scheuren met 

elkaar te delen het licht, onze mildheid en liefde naar buiten kunnen stromen. 

Wanneer we de barsten niet aan elkaar laten zien, houden we het licht, 

demildheid en liefde alleen voor onszelf.’ 

Ouderbijdrage 
Elk schooljaar wordt aan ouders gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage wordt 

besteed aan activiteiten en presentjes die niet direct met onderwijs te maken hebben, zoals sint-

cadeautjes, strooigoed, kerstboeken, kerstattentie, kosten verschillende ‘feestjes’, Bijbel bij aanmelding en 

bij afscheid groep 8. Voor het 1e kind is deze vastgesteld op €20, 2e kind op €15 en 3e en volgende kind op 

€10.  

Graag herinneren wij u aan deze bijdrage, wanneer u deze nog niet heeft overgemaakt. Om het u 

gemakkelijker te maken, hebben wij hiervoor een QR-code aangemaakt. Deze ontvangt u als bijlage. Deze 

bijdrage is vrijwillig. 

Afname LOVS-toetsen en rapportgesprekken 
Elk half jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de LOVS-toetsen afgenomen. Dit zijn landelijk genormeerde 

toetsen op het gebied van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Dit schooljaar nemen we deze 

verspreid over 3 weken af, van maandag 24 januari t/m maandag 14 februari. De planning van deze toetsen 

is wat langer en mede afhankelijk van de aanwezigheid van leerlingen/leerkracht tijdens de afnameperiode 

i.v.m. coronamaatregelen en afwezigheid.   

Rapportgesprekken 

Op woensdag 23 februari staan de rapportgesprekken voor alle groepen en de adviesgesprekken voor 

groep 8 gepland. We houden voorlopig vast aan deze planning en wachten (nieuwe) maatregelen af.  

Open dag ‘de Zaaier’ 
In de maand februari zijn we gewend een Open Dag te houden voor zowel huidige ouders als potentieel 

nieuwe ouders. Dit kan dit schooljaar in de maand februari niet doorgaan. Graag attenderen wij u op het 

promotiefilmpje van onze school op de website en op Facebook. Deel deze ook met mogelijk 

geïnteresseerde ouders.  

Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft in de periode voor de kerstvakantie advies uitgebracht m.b.t. de aanschaf van 

muziekinstrumenten en het verrijken van de schoolbibliotheek. Met beide adviezen zijn we aan de slag 

gegaan. Vanuit subsidies vanuit de gemeente Maasdriel hebben we enkele saxofoons en trompetten 

aangeschaft die gebruikt gaan worden tijdens de muzieklessen. Hiernaast verrijken we de schoolbibliotheek 

met extra boeken. Het is mooi om samen na te denken over het versterken van ons onderwijs.  

https://dezaaierhedel.nl/
https://www.facebook.com/100056960484488/videos/912054752839702
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Telefoon voor je kind 
De meeste kinderen krijgen een telefoon als ze tussen de acht en de twaalf jaar zijn. Wanneer kinderen een 

telefoon krijgen, is begeleiding door ouders sterk te adviseren. Op de website nu.nl, las ik hierover een 

interessant artikel en dit wil ik graag met u delen.  

Noot: Op school hanteren wij het beleid dat telefoons op school en schoolplein niet gebruikt worden.  

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:  

Maandag 24 januari t/m maandag 13 
februari 

Afname LOVS-toetsen 
In deze periode zijn de LOVS-toetsgegevens niet zichtbaar in 
Ouderportaal.  

Maandag 24 januari Kinderen groep 5 t/m 8 ontvangen zelftesten 

Woensdag 2 en donderdag 3 februari CCB-project ‘Portretfotografie’, onder voorbehoud 
maatregelen 

Dinsdag 8 februari CCB-project, groep 3-4. Bezoek kasteel Ammersoyen, onder 
voorbehoud maatregelen 

Woensdag 9 februari CCB-project, groep 1-2. Bezoek kasteel Ammersoyen, onder 
voorbehoud maatregelen 

Dinsdag 15 februari Techniekochtend groep 6  

Donderdag 17 februari  Leerlingenraad 

 Voorleesfeestje groep 4 

Maandag 21 februari Studiedag rapporten – alle leerlingen vrij 

Woensdag 23 februari Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 en adviesgesprekken 
groep 8 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 
maart 

Voorjaarsvakantie 
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