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Gezagsdragers  

n.a.v. Genesis 1  

Vrijdag 2 september openden we als team samen met de ouders van de identiteitscommissie het schooljaar. We 

dachten onder andere na over de leerkracht als gezagsdrager.  

In de coronatijd was er veel te doen om de toenmalige minister van veiligheid en justitie, die pal moest staan voor 

de uitvoering van de coronamaatregelen, maar waarbij het op zijn bruiloft even niet lukte. Als gezagsdrager en 

uitdrager van het beleid lag hij onder het vergrootglas en kreeg hij veel kritiek te verduren. Als je ‘heerst’ dan zal je 

dat op een goede manier moeten doen. ‘Zeg wat je doet, en doe wat je zegt’ is een belangrijk motto voor iemand 

met een heersende positie. Zo iemand heeft een voorbeeldfunctie.  

  

In vers 16-18 van Genesis 1 wordt er aangegeven dat de zon, maan en sterren heersen over de dag en de nacht. Wij 

zouden misschien niet zo’n woord gebruiken om de functie van de hemellichamen te omschrijven. De zon en de 

maan zorgen ervoor dat de dag en de nacht bestaan, zouden wij zeggen. Of, dat de hemellichamen het ritme van 

dag en nacht bepalen en er zo voor zorgen dat de mens kan functioneren. Het begrip heersen heeft voor ons echter 

een andere klank gekregen. Door de zondeval is er een breuk ontstaan tussen God en mens, maar ook tussen de 

mensen onderling. Bij de schepping betekent ‘heersen over’: zorgen dat de ander kan functioneren. Maar na de 

zondeval is de ene mens voor de ander een bedreiging geworden, en is macht een manier geworden om vanuit de 

eigen angsten de ander onder controle te houden. Daarvan zijn in het verleden, maar ook op de dag vandaag 

genoeg voorbeelden te bedenken. En ergens proef je dat ook terug in wet- en regelgeving. Daarin zit een stuk 

controle en beheersing.  

Maar in de terminologie van de Bijbel (en dus in Genesis) betekent ‘heersen over’ dat je verantwoordelijk bent voor 

iemand en voor hem zorgt. Dat is wat gezagsdragers zouden moeten doen. Het goede voor de ander voor ogen 

hebben. Of je nu minister bent, schooldirecteur, leerkracht, vader of moeder. Gezagdrager ben je, omdat je voor de 

ander verantwoordelijk bent en voor de ander wilt zorgen.  

Ook dit schooljaar willen we als gezagsdragers goed voor uw kind zorgen. Niet om over ze te heersen, maar om 

ervoor te zorgen dat ze goed kunnen functioneren. Nu, in de groep en straks, als ze groter zijn gegroeid, in de 

maatschappij. En ja, daarin maken we soms fouten of kunnen er over en weer andere inzichten zijn. Dan is een 

gesprek op zijn plaats. Niet om gelijk te halen (lees: de andere te overheersen), maar om er samen uit te komen 

vanuit hetzelfde startpunt: de verantwoordelijkheid en zorg voor het kind!  

  

Wouter van Toor 

directeur a.i. 

 

Start schooljaar 

De eerste schooldagen zitten er op… Na een periode van vakantie is dat voor 

de één even wennen en voor ander geldt, dat hij of zij er zo weer in zit. Vrijdag 

2 september zijn we als team het jaar gestart en woensdag 7 september 

mochten we dat doen met de kinderen en de ouders. Fijn, dat er zoveel ouders 

bij de Jaaropening aanwezig waren. Samen mochten we zingen tot eer van God 

en dachten we na over de zonnebloem: deze bloem richt zich op het licht. Zo 

mogen de kinderen en wij ons richten op de hét Licht, de Heere Jezus!  

 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan, 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam! 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 



Welkom 

We heten Lemar, Levi, Rens, Royalina en Suze van harte welkom bij ons op school! Zij zijn na de 

zomervakantie gestart in groep 1/2. We wensen hen een heel fijne basisschooltijd toe! 

 

Vreugde en verdriet 

Bij de familie Folmer werd eind juli een zusje geboren: Gerjanne! Zij is het zusje van Geert uit groep 1/2 

en Jacomijn uit groep 4/5. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Gerjanne! 

We kregen bericht dat in augustus bij de familie Bioch een zoon en broertje is geboren: Lewis! Lewis is 

het broertje van Jonathan uit groep 1/2. We feliciteren de familie van harte met deze gezinsuitbreiding.  

Ook hoorden we van rouw en verdriet bij diverse gezinnen. We wensen hen sterkte en Gods troost en 

nabijheid toe. 

 

Startbarbecue – vrijdag 16 september 

Dit schooljaar wordt weer de traditionele startbarbecue organiseren. 

Het is altijd een mooi moment om elkaar op een ontspannen manier te 

ontmoeten. De barbeque staat gepland op vrijdag 16 september. Houd 

u deze avond alvast vrij in uw agenda! De inloop is vanaf 17.30 uur en 

om 18.00 uur starten we met eten. Wij vragen erg weinig van u: u hoeft 

geen eten of geld mee te nemen, uw stoel staat klaar en het vlees wordt 

voor u gebarbecued. Het enige wat u hoeft te doen, is genieten. Graag 

willen wij u vragen om u en uw gezinsleden op te geven voor de 

barbeque. Dan kan de activiteitencommissie voor het juiste aantal alles 

in orde maken. Wilt u aan de activiteitencommissie doorgeven of u 

komt en met hoeveel volwassenen en kinderen? Dat kan via dit e-

mailadres: ac@dezaaierhedel.nl. 

Alvast bedankt! We hopen u te ontmoeten! 

 

Informatieavond 

Maandag 19 september is er de informatieavond. U ben dan van harte welkom in de 

klas van uw kind om van de leerkracht meer informatie over het schooljaar te 

ontvangen. Er zijn twee rondes: de 1e ronde is van 19.00 tot 19.30 uur en de 2e ronde 

van 19.45 – 20.15 uur. Zo kunnen ouders met kinderen in meerdere groepen de 

benodigde informatie uit die verschillende groepen te horen krijgen.  

Let op: de informatie voor groep 3 en 4 wordt gesplitst! De 1e ronde is voor de ouders van groep 3 en 

de 2e ronde voor de ouders van groep 4! We hopen u die avond te mogen ontmoeten! 

 

Luistergesprekken 

Woensdag 14 september zijn er de luistergesprekken voor de ouders van groep 5 en groep 7. De ouders 

van de kinderen uit deze groepen krijgen hierover informatie van de leerkracht zelf. 

 

Aanwezigheid directie en aanspreekpunt 

Gezien de afstand die ik af moet leggen en mijn verantwoordelijkheid voor twee scholen, kan ik maar 

beperkt aanwezig zijn. Ik hoop twee dagen per week op school te zijn. Dat is minder dan u gewend was, 

maar mocht u een vraag hebben, dan kunt u deze gewoon stellen aan één van de collega’s. In eerste 

instantie zijn de leerkrachten het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. En anders 

kunt u ook één van de ambulante collega’s aanspreken. Mijn werkdagen zullen per week wisselen. 

Mocht het nodig zijn, dan kunt u mij bereiken via w.vantoor@dezaaierhedel.nl. 

 

Ondanks dat ik twee dagen per week aanwezig ben, streven we ernaar dat de telefoon toch altijd 

opgenomen kan worden. De collega met geen lesgevende taken zal de telefoon opnemen. Het kan 

voorkomen dat u niet meteen gehoor krijgt. U kunt het dan later nog eens proberen of anders een 

bericht naar de leerkracht sturen. 

Het openen van de voordeur zal zoveel mogelijk worden gedaan door het personeel. Op die momenten 

dat dit niet lukt, zullen de leerlingen van groep 7/8 dit doen. We proberen dit tot een minimum te 

beperken. 
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Bewegingsonderwijs  

In de groepen 3 t/m 8 wordt op woensdag bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht, meester 

Bram van Geffen.  De eerste gymlessen worden gegeven op woensdag 14 september. 

 

Woensdag = Fruitdag 

In het Parro-bericht van vrijdag 2 september noemden we het al even: voor 

alle kinderen geldt de woensdag als fruitdag. Op deze dag eten we tijdens 

de pauze alleen fruit en/of groente.  We zouden het op prijs stellen als u uw 

kinderen hierbij helpt en in stimuleert! 

 

Bewaarblad schooljaar 2022-2023 

De laatste hand wordt gelegd aan het zogenaamde Bewaarblad met daarop onder andere diverse data. 

Zodra deze gedrukt is, zullen we ervoor zorgen dat deze bij u thuiskomt! 

 

Bijbelvertelrooster en psalmrooster  

Voor het vertellen van de Bijbelverhalen en het aanleren van Psalmen wordt er gebruik gemaakt van een 

tweejaarlijks rooster. Op deze manier borgen wij dat de verschillende verhalen en geschiedenissen 

tijdens de schoolloopbaan verteld worden en psalmen geleerd worden. Het Psalmenrooster ontvangt u 

bij het Bewaarblad, dat u binnenkort ontvangt. 

 

Schoolgids 2022-2023 

Binnenkort ontvangt u de papierenversie van de Schoolgids. 

 

Ziekmeldingen 

Wanneer u kind ziek is worden wij graag voor schooltijd telefonisch op de hoogte gesteld. Op 

maandagmorgen hebben wij met het team weekopening van 08.00-08.15 uur. Op dat moment nemen 

wij geen telefoon op.  Wilt u ons ook inlichten wanneer er thuis bijzondere omstandigheden zijn? Deze 

omstandigheden kunnen het gedrag van uw kind beïnvloeden. Wanneer wij op de hoogte zijn helpt dit 

ons om uw kind beter te begrijpen en hier adequaat op te reageren.    

 

Verschijning nieuwsbrief 

Tijdens mijn periode op De Zaaier probeer ik aan het begin van iedere maand een nieuwsbrief te sturen.  

 

Even voorstellen... 

Met ingang van dit schooljaar zal Jonathan van der Ven bij ons op school zijn en meedraaien in het 

team. Op de dinsdag, donderdag en vrijdag zal hij in groep 3/4 zijn.  

Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor. 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Jonathan van der Ven uit Wijk en Aalburg en ik ben 20 jaar oud. Na 

een jaartje op een buitenschoolse opvang gewerkt te hebben was ik zeker van wat ik 

wilde gaan doen. Ik ben dan ook net begonnen aan de duale pabo op het Driestar in 

Gouda. De aankomende jaren zal ik dan ook mee gaan draaien in het team van De 

Zaaier in Hedel. Dit zal vooral de woensdag, donderdag en vrijdag betreffen! 

Dan nog even kort wat over mijzelf. Van jongs af aan ben ik al een echte 

sportfanaat. Zelf doe ik sinds mijn 10de al aan voetbal en kun je me altijd wakker 

maken om lekker actief bezig te zijn. Verder houd ik erg veel van reizen (als het budget dat toelaat 😉). 

Ook ben ik sinds kort gestart met gitaarlessen, dus hoop de kinderen snel muzikaal te kunnen begeleiden 

in de klas. 

Ik kijk in ieder geval erg uit naar de periode hier op De Zaaier en kan niet wachten om aan de slag te 

gaan! 

Groetjes!  



Belangrijke data september en oktober 

 

September 

woensdag 06 Jaaropening (8.45 uur hal school) 

woensdag 14 Luistergesprekken groep 5 en groep 7 

vrijdag 16 Startbarbecue (inloop vanaf 17.30 uur) 

maandag 19 Informatieavond groep 1 t/m 8 (19.00-19.30 en 19.45-20.15 uur) 

   

Oktober 

woensdag 05 Studiedag SCOB (kinderen zijn deze dag vrij) 

maandag 24 Herfstvakantie (t/m vrijdag 28 oktober) 

maandag 31 Weer naar school 

   

 

Bericht van Gebiedsteam Maasdriel Jeugd 

Aan de ouders van de basisschoolleerlingen van de gemeente Maasdriel.  

  

Iedereen zit soms met vragen of zorgen over zijn kind. Gaat het goed met hem of haar, zit mijn kind lekker 

in zijn/haar vel en is het normaal dat mijn kind een beetje piekert? Als dit met de school te maken heeft, is 

het belangrijk dit bespreekbaar te maken bij de leerkracht.  

  

Als deze zorgen niet alleen met school te maken hebben, kan het fijn 

zijn dit te bespreken met een medewerker van het Gebiedsteam. Vanaf 

het nieuwe schooljaar is deze op bepaalde tijden op uw school 

aanwezig om samen met u te kijken wat er eventueel speelt. Na de 

zomervakantie leest u hier meer over in de nieuwsbrief van de school. 

De medewerker van het Gebiedsteam die betrokken is bij uw school 

stelt zichzelf dan voor.  

  

Adviesplein Maasdriel  

In oktober openen we twee adviespleinen in de dorpskernen: De Leyenstein in Kerkdriel en Gelre’s End in 

Hedel. U kunt hier terecht voor al uw vragen over hulp en ondersteuning thuis, opvoeding of zorgen om uw 

kind, eenzaamheid, inkomen en schulden of bijvoorbeeld omdat u graag vrijwilligerswerk wilt doen. 

Consulenten van het Gebiedsteam werken hier samen met maatschappelijke partners. Met deze nieuwe 

manier van werken willen we u sneller en beter helpen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en 

inkomen.   

  

Op afspraak   

Vanaf 1 juli werken de consulenten van het Gebiedsteam al vanuit Gelre’s End en/of De Leyenstein. Deze 

proefperiode gebruiken zij om alvast ervaring op te doen op deze locatie om zo in oktober goed voorbereid 

van start te gaan. Van juli tot oktober is er geen open inloop bij de adviespleinen. U kunt hier alleen op 

uitnodiging terecht. Vanaf oktober is iedereen welkom tijdens openingstijden. Uiteraard kunt u dan ook op 

afspraak terecht.  
  

Kijk voor alle informatie over de adviespleinen en de openingstijden vanaf oktober op 

maasdriel.nl/adviesplein.  
  

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken?  

Het Gebiedsteam Maasdriel Jeugd is te bereiken via bureaudienstJeugd@maasdriel.nl.    

Heeft uw vraag betrekking op volwassenen, mail dan naar bureaudienstwmobegeleiding@maasdriel.nl. 

Voor vragen over een hulpmiddel of voorzieningen, mail dan naar 

bureaudienstwmovoorzieningen@maasdriel.nl.  
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