
oktober 2022 – nummer 2 

voor alle data geldt D.V. 

  

 

 

 

 

 

 

Gericht op God   

‘David daarentegen zeide tot de Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard, en met een spies, en met een schild; maar ik 

kom tot u in de Naam van de HEERE der heerscharen, de God van de slagorden van Israël, Die gij gehoond hebt.’   

1 Samuël 17 vers 45   

Het kan soms best lastig zijn om dagelijks gericht op God te zijn. Althans, dat is mijn ervaring. Soms als ik een 

(werk)dag overzie, dan bespeur ik met grote regelmaat m’n tekortkomingen naar Hem toe. Er is soms zo veel dat 

mijn gedachten en handelen in beslag kan nemen. Herkent u dat? Zaken die ons afhouden van het gericht zijn op 

God. Iemand noemde die dingen ‘reuzen’. Wat kunnen we ze vaak veel tijd en aandacht geven.  

 

David stond ooit eens voor een echte reus! Goliath. Als we nagaan hoeveel 

woorden (tijd) David besteedde aan Goliath, komen we op twee zinnen. De eerste 

is richting Saul (vers 34) en de tweede is aan het adres van de reus zelf (vers 26). 

David stelt geen enkele vraag over bekwaamheid, leeftijd, sociale positie of 

intelligentie. Ook heeft David geen behoefte aan informatie over het gewicht van 

de speer, de afmetingen van het schild of het materiaal waar Goliaths ’s pantser 

van is gemaakt. David geeft de reus geen enkele aandacht. David richt zich 

geheel op God. Lees het maar na in de verzen 26, 36, 45, 46 en 47. In al die 

verzen verwijst David naar God. De aan God gerichte gedachten verslaan de aan 

Goliath gerelateerde gedachten met 9-2.  

Hoe valt die verhouding in ons leven uit? Denkt u vier keer vaker aan Gods 

genade dan aan uw eigen schuldcomplex? Is uw lijst van zegeningen vier keer zo 

lang als uw klachtenlijst? Is uw voorraad hoop vier keer zo groot als uw voorraad 

angst? Bent u iemand die vier keer zo vaak zal beschrijven hoe groot God is, in 

plaats van uit te wijden over de eisen (de  zogenaamde ‘reuzen’) die het dagelijks 

leven aan u stellen?  

Wouter van Toor 

directeur a.i. 

 

Vreugde en verdriet 

Diverse gezinnen en ook collega’s hebben te maken (gehad) met corona. Bij de één vallen de klachten 

mee en bij de ander is er iemand echt ziek van. We wensen iedereen die hiermee te maken krijgt 

beterschap en sterkte toe. In sommige gezinnen is er zorg rondom gezondheid van familieleden. Iedereen 

die hiermee te maken heeft, wensen we Gods nabijheid toe. 

 

Dierendag 

Op dinsdag 4 oktober is het Dierendag. Wij mogen zo genieten van de dierenwereld. Daarom zetten we 

op de Zaaier die dag de dieren graag in het zonnetje.  
Wat doen we op Dierendag? 

- De kinderen mogen hun lievelingsknuffeldier meenemen naar school. Die mag gezellig een dagje 

meekijken in de klas. 

- Kleine huisdieren mogen die dag in een lekvrije(!) bak in de hal een dagje bewonderd worden. Voor 

schooltijd mag uw kind samen met u hun huisdier binnenbrengen en na schooltijd weer ophalen. 

- Grote dieren zijn onder begeleiding van harte welkom in de ochtendpauze van 10.00 uur tot 10.15 uur. 

Let wel: honden graag aan de lijn houden en op het plein van de onderbouw op de tegels en op het gras. 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 



Startbarbecue – terugblik 

Op vrijdag 16 september mochten we elkaar ontmoeten tijdens de startbarbecue. Terwijl er voor de 

school heerlijk vlees werd klaargemaakt, konden we binnen en buiten met elkaar in gesprek zijn en was 

er voor de kinderen de mogelijkheid om te spelen. Een gezellige start van het schooljaar! 

 

Informatieavond - terugblik 

Op maandagavond 19 september stonden de leerkrachten voor u klaar om meer te vertellen over het 

onderwijs dat uw kind dit jaar ontvangt. Er was gelegenheid om vragen te stellen en om andere ouders 

uit de groep van uw kind te ontmoeten en beter te leren kennen. 

Fijn, dat deze gelegenheid er is! 

 

Ziekte en vervanging 

In de eerste weken van dit schooljaar kregen we al te maken met ziekte onder het personeel. Dat is 

vervelend voor hen, maar ook voor de kinderen. Helaas is het in deze tijd van corona, ziekte, uitval en 

personeelstekort niet altijd mogelijk om vervanging te vinden. In dat geval zijn we genoodzaakt om de 

kinderen vrij af te geven. We kunnen niet uitsluiten dat dit vaker zal gaan voorkomen. U mag erop 

vertrouwen dat we onze uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken.  

 

Nieuwe speeltoestellen 

In de week van 19 september zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst. Het is prachtig geworden en wat 

nog fijner is: de kinderen kunnen er heerlijk op spelen! 

 

Studiedag Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB) – woensdag 5 oktober 

Op woensdag 5 oktober organiseert de SCOB een studiedag voor alle 

personeelsleden van de scholen die zijn aangesloten bij de SCOB. Ook De 

Zaaier is hierbij aangesloten. De dag heeft als thema ‘‘All Inclusive’, dat heeft 

alles te maken met de ontwikkelingen richting inclusiever onderwijs. De 

inleiding op de dag zal gaan over ‘Talentontwikkeling van kinderen’. Daarna 

zullen er twee workshopsrondes zijn, waarbij personeelsleden kunnen kiezen 

uit diverse onderwerpen die te maken hebben met inclusiever onderwijs. 

De kinderen van de SCOB-scholen, en dus ook van De Zaaier, zijn deze dag 

vrij. De Voorschool is deze dag gewoon open. 

 

Studiemiddag Rekenen 

Als team van De Zaaier hebben we woensdagmiddag 12 oktober een 

studiemiddag over Rekenen. Enige tijd geleden is de nieuwe methode 

Pluspunt 4 ingevoerd, waarmee de school beter en eigentijdser 

rekenonderwijs is gaan geven. Tijdens de studiemiddag gaan we na wat 

inmiddels goed lukt en wat er nog de aandacht verdient. Met één doel voor 

ogen: goed rekenonderwijs voor uw kind! De studiemiddag is op 

woensdagmiddag, dus de kinderen hebben ’s ochtends gewoon school. 

 

 



Kinderboekenmaand 

Van 4 tot en met 18 oktober is er de Kinderboekenmaand met als 

thema ‘Gi-ga-groen’. Het thema is actueel en stelt de natuur 

centraal. Er zijn allerlei leuke lees- en natuuractiviteiten bedacht, 

waarbij we ook uw hulp nodig hebben. In een informatiebrief die 

apart wordt verzonden, leest u meer hierover! 

 

Diverse informatiebronnen 

In tegenstelling tot het bericht in de vorige nieuwsbrief zal er geen papieren versie van de Schoolgids 

worden uitgedeeld. Op de website van school vindt u een digitale versie waarin u specifieke informatie 

over de school kunt vinden. Het Bewaarblad heeft u inmiddels via uw kind ontvangen, maar is ook digitaal 

op de schoolsite te vinden. In tegenstelling tot wat er op het Bewaarblad staat, is het Sinterklaasfeest op 

vrijdag 2 december. U leest dit ook in de agenda verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Leerlingenraad 

De school kent een leerlingenraad met kinderen uit de groepen 

5 t/m 8. Verschillende partijen en kandidaten hebben hun 

plannen om de school nog beter te maken gepresenteerd.  

Net als bij echte verkiezingen mochten de kinderen aangeven 

welk idee zij het best vonden en wie zij in de leerlingenraad 

zouden willen. Vier partijen mochten met elkaar 5 zetels 

invullen. 

Binnenkort is de eerste vergadering van de leerlingenraad en 

zullen de ideeën verder worden besproken en uitgewerkt. 

 

Dankdag – woensdag 2 november 

Op woensdag 2 november is het Dankdag. De dag beginnen we met de kinderen door gezamenlijk te 

ontbijten (Nationaal Schoolontbijt). Daarna gaan we met elkaar naar de kerk. 

Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort. 

 

Kom Over En Help  

Net zoals andere jaren kunt u op school kleding inleveren voor de 

stichting ‘Kom over en help’. Deze stichting helpt arme mensen in 

Oost Europa. De vader van meester Michel coördineert deze 

kleding-inzameling. 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 17 t/m woensdag 19 oktober inleveren op school. Het doel hiervan is dat 

bruikbare kleding niet wordt weggegooid. Wanneer u al anderen uit uw omgeving blij maakt met kleding, 

blijf dat ook in dit geval doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data oktober, november en december 

 

Oktober 

woensdag 05 Studiedag SCOB (kinderen zijn deze dag vrij) 

woensdag 12 Studiemiddag Rekenen (school gaat gewoon om 12.15 uur uit) 

maandag 17 Kledinginzameling ‘Kom over en help’ (t/m woensdag 19 oktober) 

maandag 24 Herfstvakantie (t/m vrijdag 28 oktober) 

maandag 31 Weer naar school 

   

November 

woensdag 02 Dankdag voor gewas en arbeid 

maandag 07 Hedelse Paardenmarkt (school is deze dag dicht) 

dinsdag 15 Techniekles groep 7/8 

   

December 

vrijdag 02 Sinterklaasfeest 

dinsdag 13 Techniekles groep 7/8 

donderdag 22 Kerstviering 

zaterdag 24 Begin Kerstvakantie (t/m zondag 8 januari) 

 

Vacature BSO-medewerker 

 



Aanbod sport en spel Maasdriel 

 
 

 

 

 

 

 

 


