NIEUWSBRIEF
Maart 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Misschien heeft u het zelf weleens meegemaakt tijdens uw eigen schoolperiode of heeft u het meegemaakt
bij uw kind. Onterecht de schuld krijgen van iets wat je niet gedaan hebt. Straf krijgen van de meester of
juf, terwijl iemand anders in de klas het gedaan heeft. Hoe onterecht is dat! De ander loopt de klas uit en
kan gaan spelen, terwijl jij nog strafwerk zit te schrijven. Boosheid kruipt omhoog en dit vraagt in ieder
geval om een gesprek, oprechte excuses en kwijtschelding van de straf.
Deze week kwam ik in het nieuwe lied van Sela, Opgestaan, de zin tegen ‘De onschuldige droeg de schuld’.
Eigenlijk heeft dat ook iets oneerlijks in zich. Maar in dit geval is het niet de ander die de schuld krijgt, maar
de Ander die er bewust voor kiest om de schuld op zich te nemen. Met respect gezegd: ‘De Ander kiest
ervoor om de strafregels te schrijven, zodat jij buiten mag gaan spelen.’

Personeel
Juf Daniëlle heeft helaas nog steeds heel vervelende klachten als gevolg van corona en heeft de afgelopen
tijd niet kunnen werken. Juf Daniëlle is wel 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.

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:
‘E-waste-race’
Deze week is de bovenbouw gestart met de e-waste race. Beide groepen doen
verschillende activiteiten om dit project onder uw aandacht te brengen. Wilt u
ons helpen met het verzamelen van elektronisch afval? U kunt contact
opnemen met één van de leerlingen van groep 5 t/m 8 of afgeven op school.
Voorleesfeestje groep 2
Op woensdag 6 april organiseert de Zaaier samen met Bibliotheek op School een voorleesfeestje voor
ouders en kinderen van groep 2. De kinderen worden interactief voorgelezen door voorleescoach Anke
Hafmans en u mag hier als ouder bij aanwezig zijn. Van 08.30 - 09.00 uur voor kinderen en ouders.
Van 09.00 - 09.15 uur voor ouders en worden er voorleestips gegeven en kunt u vragen stellen.
Inloopmiddag
Op dinsdagmiddag 19 april organiseren wij een inloopmiddag. U kunt na schooltijd de klas van uw kind
inlopen om het werk van uw kind te bekijken en/of vragen te stellen aan de leerkracht. Deze inloop is tot
16.00 uur. Wanneer u zorgen hebt over de ontwikkeling of andere specifieke vragen, dan vragen wij u een
afspraak te maken.
Eind- en entreetoets
In de groep 7 en 8 wordt op woensdag 20 en op donderdag 21 april de entreetoets en de eindtoets
afgenomen. De kinderen en ouders ontvangen hierover vooraf meer informatie.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april organiseren wij de Koningsspelen. Deze dag starten we om 08.30 uur met het zingen bij
de vlag. De rest van het programma ontvangt u binnenkort van juf Dineke/ de leerkrachten.

Dodenherdenking, deelname ‘de Zaaier’
Dit schooljaar hopen we, in samenwerking met de gemeente
Maasdriel; muziekvereniging DES en de Prinses Irenebrigade, weer
invulling te kunnen geven aan de dodenherdenking in Hedel. Sinds
1986 heeft onze school het oorlogsmonument aan het begin van de
Kerkstraat geadopteerd. Dit betekent onder andere dat kinderen
uit groep 7/8 op of rond vier mei een kranslegging verzorgen en
aandacht besteden aan het thema oorlog en vrede.
Wieltjesdag
Op woensdag en vrijdag is het wieltjesdag. De kinderen mogen op deze dag (klein) speelmateriaal met
wieltjes meenemen en hier tijdens de pauze mee spelen. U kunt hierbij denken aan een step of skeelers.

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.

Extra bijlagen
U ontvangt 3 extra bijlagen:
-

onderwijs en opvang Oekraïense leerlingen
Gemeente Maasdriel, steunouders gezocht
Bijdrage GGD - Hoe praat je met je kind over het conflict tussen Rusland en Oekraïne?

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 28 maart
Vrijdag 1 april
Woensdagmiddagen
Maandag 4 t/m woensdag 6 april
Woensdag 6 april
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 14 t/m maandag 18 april
Dinsdag 19 april

Start E-waste Race
Lesbezoeken rekenen door extern specialist
13.45 uur: oefenen met naschools orkest SPELENDERWIJS
Kledinginzameling Kom Over en Help
08.30 uur: voorleesfeestje kinderen groep 2 en ouders
Voorlichting over gewoontes en verslavingen voor groep 7 en 8
14.00 uur: Voorleesfeestje groep 3
Paasviering kinderen en leerkrachten
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. Kinderen vrij
Leerlingenraad
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