NIEUWSBRIEF
Maart 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week las ik de uitkomst van een onderzoek waaruit blijkt dat mannen en vrouwen niet in de spiegel
kijken om te zien hoe mooi ze zijn of om zichzelf lachen zoals kinderen, maar vooral om te zien wat er niet
goed is. Dit geldt zeker niet voor iedereen, maar het is tegelijk wel opvallend. Ergens in onze ontwikkeling
zijn we het kinderlijke kwijt geraakt, waarmee we met ontspanning en acceptatie naar onszelf kunnen
kijken. Aan de andere kant is er ook de realiteit dat wij mensen met gebrokenheid zijn, vaak met een
innerlijk of uiterlijk krasje, schram of breuk. Hoe heerlijk is het dan om naar Pasen toe te leven, om niet in
de spiegel te hoeven kijken, maar in de ogen van Jezus. Bij Hem vult Zijn liefde onze krasjes, schrammen en
breuken. Graag deel ik een prachtig kinderlied ‘Waarom bleef U zo stil?.

Personeel
Juf Daniëlle heeft helaas nog steeds heel vervelende klachten als gevolg van corona en heeft de afgelopen
tijd niet kunnen werken. Inmiddels is juf Daniëlle wel weer dagdelen op school om enkele
groepsgerelateerde activiteiten op te pakken. Ook pakt ze enkele uitgestelde rapportgesprekken van groep
2 op. We bidden voor een verder herstel.

Schoolontwikkeling
Rekenen
Woensdag 16 maart hebben we een studiemiddag rekenen ontvangen. Verrijkend en leerzaam om zelf
onderwijs te ontvangen en ons onderwijs aan kinderen te versterken. Op maandag 28 maart en vrijdag 1
april wordt bij alle leerkrachten een lesbezoek gedaan door een extern specialist en worden deze lessen
gezamenlijk nabesproken. Een leerzaam proces!
Wonderlijk Gemaakt
De komende periode worden in alle klassen de lessen ‘Wonderlijk Gemaakt’ gegeven. Tijdens deze lessen
wordt onder meer de ontwikkeling van het menselijk lichaam, veiligheid, grenzen, seksualiteit en
weerbaarheid besproken. Een overzicht van de doorgaande lijnen en onderwerpen leest u op de website.

Activiteiten op de Zaaier
We vinden het belangrijk om als school weer verschillende gezamenlijke activiteiten op te pakken nu het
weer kan. Hieronder ontvangt u een overzicht van deze activiteiten:
Spelenderwijsorkest
Afgelopen vrijdag hebben muziekvereniging DES en muziekjuf Gera van Dalen
een demonstratieles voor het spelen in een orkest gegeven. Alle kinderen van
groep 5 t/m 8 kunnen zich opgeven voor gratis deelname aan het naschoolse
orkest. De kinderen ontvangen hiervoor een muziekinstrument in bruikleen.
De flyer die de kinderen afgelopen vrijdag hebben ontvangen, ontvangt u als
bijlage.

Pannenkoekendag en ‘drive-through’
A.s. vrijdag 18 maart is het weer pannenkoekendag. Veel ouders hebben aangeboden om te bakken.
Hartelijk dank hiervoor! Op school krijgen alle kinderen een heerlijke pannenkoek (of 2 ). Tussen 11.00
en 12.00 uur mogen ook alle opa’s en oma’s een pannenkoek komen halen. We kijken uit naar een mooi en
feestelijk moment met elkaar!

Voorleesfeestje groep 1 t/m 4
Op woensdag 23 maart organiseren we een voorleesfeestje voor alle kinderen van 4 t/m 8 jaar, ouders,
opa’s en oma’s en vrienden en vriendinnetjes. Leescoach Anke Hafmans zorgt voor een gezellig en
ontspannen interactief voorleesmoment! Meer informatie leest u in de bijlage.
E-waste race ‘de Zaaier’
Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld! Onze school neemt deel aan de competitie
elektronisch afval inzamelen. Dinsdag 22 maart krijgen we hiervoor een gastles en de week erna start de Ewaste Race. Meer informatie ontvangt u in de bijlage.

Kom Over en Help - kledinginzameling
Kom over en Help is een organisatie met veel kennis en ervaring op het gebied van hulp aan Oost-Europa.
Deze ervaring en kennis wordt onder meer ingezet voor hulp aan Oekraïne. 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 4 t/m woensdag 6 april inleveren op school. De vader van meester Michel
coördineert deze kleding-inzameling.

Taal Thuis en op School
10 bijeenkomsten binnenkort bij jou in de buurt! Hoe kan je je kind beter helpen met
de taal, samen spelen, de computer en fit & gezond zijn? Meer weten? Klik op de link
voor het filmpje! Daar lees je wie we zijn en hoe je je kunt aanmelden.
Taalhuis Maasdriel: Ellen Bloemscheer tel. 06-29462318, Kompas/Leerhuis
Zaltbommel: Odette Veldman tel. 06-41234437 en Joke Verkuijlen tel. 06-44614237

Extra bijlagen
Als bijlage ontvangt u een flyer voor pleegzorg.

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:
Vrijdag 18 maart
Woensdag 23 maart
Donderdag 24 maart
Maandag 28 maart
Maandag 28 maart en vrijdag 1 april
Woensdag 30 maart
Maandag 4 t/m woensdag 6 april
Woensdag 6 april
Maandag 11 april

Pannenkoekendag opa’s en oma’s – drive through
13.30-14.15 uur: voorleesfeestje groep 1 t/m 4, voor
iedereen die wil
Leerlingenraad
Start E-waste Race
Lesbezoeken rekenen door extern specialist
Start naschools orkest SPELENDERWIJS
Kledinginzameling Kom Over en Help
Voorleesfeestje kinderen groep 2 en ouders
Voorlichting over gewoontes en verslavingen voor groep 7
en 8
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