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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Komend weekend herdenken we Goede Vrijdag en zondag vieren we Pasen. Twee ogenschijnlijk 

tegengestelde dagen. Verdriet en ogenschijnlijke uitzichtloosheid, verbonden aan blijdschap en bevrijding. 

Twee dagen waarin God de regie had, om het mooiste wat Hij geschapen heeft, weer terug te brengen bij 

Hem Zelf. Momenten die intense pijn in het Vaderhart teweeg moeten hebben gebracht. Toch heeft Hij 

volgehouden vanwege de vreugde die in het vooruitzicht lag. Het wonder van Pasen! En Hij is en blijft 

Dezelfde. 

Personeel 
Juf Willemieke heeft aangegeven voor volgend schooljaar een andere uitdaging te zoeken. Haar plaats in 

groep 5-6 zal volgend schooljaar ingevuld worden door juf Christiane. Hiermee 

blijft er nog wel een vacature binnen de formatie.  

Juf Daniëlle zal vanwege corona-gerelateerde klachten ook de komende periode 

nog niet voor de groep staan.  

Kom Over en Help - kledinginzameling 
Namens Kom over en Help hartelijk dank voor de ingeleverde kleding.  

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:  

Paasviering 

Op donderdag 14 april houden we met alle kinderen een Paasviering. De kinderen ontvangen na afloop een 

reisgids voor thuis, met daarbij natuurlijk de paaseitjes. 

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 voor de groepen 0 t/m 8. Deze dag starten we om 

08.30 uur met het zingen bij de vlag. De rest van het programma en de oproep voor hulpouders heeft u 

ontvangen 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, één van de leerlingen 

een gedicht voordraagt en we aandacht besteden aan het thema oorlog en vrede.  

https://www.youtube.com/watch?v=NOxAOmgDRHE&ab_channel=Lev-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=NOxAOmgDRHE&ab_channel=Lev-Topic
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Avond4-daagse 
Dit schooljaar wordt de Avondvierdaagse van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juli gehouden. De meeste kinderen 

lopen de 5 km. Het inschrijfgeld bedraagt €6,-. De school heeft, in tegenstelling tot eerdere jaren, geen 

organiserende rol. Verantwoordelijkheid voor en begeleiding van de kinderen, tijdens deelname aan de 

Avondvierdaagse, ligt bij ouders. School zorgt wel voor wat lekkers tijdens de pauze van de kinderen die de 

5 km lopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Franka Wels. 

School faciliteert en stimuleert wel deelname aan deze Avondvierdaagse. Middels de Nieuwsbrieven wordt 

u op de hoogte gehouden van de activiteiten.  

Meer informatie leest u op Avond4Daagse – Bommelerwaard.  

Gebedsgroep 
Tijdens de coronaperiode heeft het maandelijkse gebed voor de school, met de gebedsgroep niet plaats 

gevonden. De komende periode wordt dat weer opgepakt. Het volgende gebedsmoment is woensdag 11 

mei, 08.30 uur. We vinden het fijn wanneer u erbij bent! Voor vragen hierover kunt u terecht bij Hanna van 

den Berg.    

Bijlagen 
- Flyer bibliotheek Rivierenland met de activiteiten in de meivakantie. Van harte aanbevolen. 

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:  

Woensdagmiddagen 13.45 uur: oefenen met naschools orkest SPELENDERWIJS 

Maandag 4 t/m woensdag 6 april Kledinginzameling Kom Over en Help 

Woensdag 6 april 08.30 uur: voorleesfeestje kinderen groep 2 en ouders 

Maandag 11 april Voorlichting over gewoontes en verslavingen voor groep 7 en 8 

Dinsdag 12 april 14.00 uur: Voorleesfeestje groep 3 

Donderdag 14 april Paasviering kinderen en leerkrachten 

Vrijdag 14 t/m maandag 18 april Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. Kinderen vrij 

Dinsdag 19 april Leerlingenraad 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei Meivakantie 

Woensdag 11 mei Gebedsgroep 
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