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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn blij en dankbaar voor de huidige continuïteit van het onderwijs op schoolniveau. Vanaf de 

kerstvakantie zijn we met alle groepen volledig open. De afwezigheid van teamleden kan (tot nog toe) 

opgevangen worden. Wel missen we dagelijks kinderen, soms voor een langere periode. We proberen u 

hierin zo goed mogelijk te ondersteunen en contact te houden. Toch kan dit ook weleens mis gaan. 

Schroom niet om een belletje, Parro-appje of mailtje te doen, wanneer het contact niet goed verloopt. We 

horen het graag wanneer we de dingen goed doen, maar ook graag wanneer u iets mist! 

Continuïteit onderwijs en personeel 
We proberen de continuïteit van het onderwijs zoveel als mogelijk te borgen. Het kan echter dat door 

ziekte van de leerkracht of quarantaine de klas toch naar huis gestuurd wordt. De kans op besmetting voor 

leerkrachten is op dit moment nu eenmaal groter. Voor de quarantaine van leerkrachten kan in sommige 

situaties een uitzondering worden gemaakt vanwege een ‘cruciale functie’ en ‘essentiële processen’. De 

schoolleiding kan in overleg met de leerkracht besluiten om daar gebruik van te maken voor de continuïteit 

van het onderwijs.  

Maandag 21 februari studiedag 
Maandag 21 februari is een studiedag. Deze dag zijn alle kinderen vrij. De Voorschool is deze ochtend wel 

gewoon open.  

Periode van inschrijven schooljaar 2022-2023 
Verschillende ouders hebben hun kinderen al ingeschreven voor het schooljaar 2022-2023. Om een goed 

beeld te vormen voor komend schooljaar is het fijn wanneer kinderen tijdig ingeschreven worden. 

Wanneer u mogelijk geïnteresseerden kent binnen familie-, vriendenkring of uit de buurt, dan kunt u hen 

contact op laten nemen met ondergetekende. 

Oudercontacten 
Op dit moment bieden de richtlijnen nog geen ruimte voor het organiseren van ouderavonden en -

gesprekken op school. Dit betekent dat we er op dit moment van uitgaan dat de ouderavonden digitaal 

gehouden worden. Wanneer het protocol de komende weken ruimte gaat bieden aan een fysieke 

ouderavond, dan ontvangt u hiervan tijdig bericht.  

We hopen dat wanneer de lente aanbreekt er weer meer ruimte gaat komen voor fysiek oudercontact. We 

kijken alvast vooruit naar mogelijkheden om hier op een goede manier invulling aan te geven.  

Sportief groot worden 
Spel & Welzijn Bommelerwaard start in 2022 met het project ‘Sportief groot worden’. Dit project gaat uit 

van het ontwikkelen van een optimale ontwikkelomgeving voor sport en bewegen voor ieder Gelders kind. 

Tijdens de gymlessen wordt een starttest afgenomen, zodat van hieruit de gymlessen versterkt kunnen 

worden. Meer informatie hierover leest u in de bijlage. 

Werkbezoek Roelof Bisschop 
Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) brengt a.s. vrijdagmiddag een werkbezoek op onze school om 

kennis te nemen van het reilen en zeilen op de school. Roelof Bisschop was in het verleden meer dan 30 

jaar werkzaam in het onderwijs. 

  

https://www.sportiefgrootworden.nl/site/home


Kerkstraat 6 --- 5321 TN Hedel --- 073-5991783 --- info@dezaaierhedel.nl --- www.dezaaierhedel.nl ---  

Bijdrage GGD 
U ontvangt een bijlage bij de Nieuwsbrief met informatie vanuit de GGD.  

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 

Donderdag 3 februari CCB-project ‘Portretfotografie’, 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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