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Samen:
Uniek:
Plezier:

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Wij zijn samen de school, jij en ik
Je mag zijn wie je bent
Wij vinden het belangrijk dat iedereen
zich veilig voelt en met plezier naar school gaat
Eerlijk: Wij zijn eerlijk en betrouwbaar
Respect: Behandel een ander, zoals je zelf ook
behandeld wilt worden

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief weer vanuit onze school. Nog vier weken en dan is het vakantie. Groep 8 is al
flink aan het oefenen voor de eindmusical. We hebben een geslaagde schoolreis achter de rug en in de
verschillende groepen zijn weer diverse activiteiten geweest.
De kinderen horen deze weken verhalen uit het Nieuwe Testament over Petrus en Johannes. Over discipelen die
de verhalen van Jezus voortvertelden. Verhalen die vertellen over zorg voor elkaar en het goede doen. En wat wij
daarin ook lezen: Iedereen hoort erbij!
Ik wens u veel leesplezier!
David Hulshof, directeur CBS de Zaaier

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze
mobiele telefoons...
Het zou betekenen dat we:
Onze Bijbel constant op zak hebben;
Er meerdere keren per dag een blik in werpen;
Wanneer we hem vergeten, weer terug gaan naar huis of kantoor om hem te halen;
Hem gebruiken om berichten te verzenden naar onze vrienden;
Hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven;
Hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.
In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We
hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen
onbeperkt bellen.
Laten we er gebruik van maken!
Enkele alarmnummers:
als je verdrietig bent, Johannes 14
als je nerveus bent, Psalm 51
als je je zorgen maakt, Mattheus 6: 19, 34
als je in gevaar bent, Psalm 91
als God ver weg lijkt, Psalm 63
als je verlangt naar vrede en rust, Matheus 11: 25-30

Nieuws uit groep 3
Op maandagmiddag 30 mei zijn wij naar de voorstelling 'het kleine nachtorkest' geweest. Een viool, cello en
klarinet vertelden het hele verhaal.
Het is midden in de nacht. De muis vangt de jongen, de jongen vangt de kat, de kat vangt de muis en met elkaar
vangen ze de muziek. Ra ra, hoe zit dat? De jongen ligt heerlijk te slapen. Muis is klaarwakker. Ze speelt viool en
is dringend op zoek naar een dirigent voor haar muizenorkest. De jongen wiens opa dirigent was? Maar hij blijkt
helemaal niet te kunnen dirigeren… Geen nood, hij weet wel iemand anders die perfect muizen kan temmen: de
kat, die helaas ook dol is op muizen. Paniek! De jongen bedenkt een list…
Gelukkig kwam alles helemaal goed!

Nieuws uit groep 4
Poeh, poeh... de citotoetsen zijn bijna klaar. Wat hebben we weer hard gewerkt! Afgelopen week mochten we de
(eerder door het slechte weer uitgestelde) skateclinic beleven. Het was heel gaaf. Samen met groep 7 leerden we
hoe te vallen en sprongen we over een schans.
Wist u dat we inmiddels met 28 leerlingen in groep 4 zitten? Michal is bij ons in de klas gekomen en dat vinden wij
heel gezellig. Maar daar blijft het niet bij... want afgelopen donderdag is Oscar even een kijkje komen nemen. Hij
hoopt na de vakantie ook op onze school te komen in groep 5.

Muntenverkoop voor het overblijven
De muntverkoop is altijd de laatste woensdag van de maand, tenzij het vakantie is.
De eerstvolgende verkoop is op woensdag 29 juni 8.20 uur – 8.45 uur op school. Hiernaast kunt u ook munten
(laten) kopen tijdens het overblijven zelf.

Lief en leed
Juf Dini mag weer een aantal uren op school aan het werk. Dat is fijn. Van harte welkom weer in ons midden! Zij
voert taken uit buiten de klas, zoals het toetsen, het geven van individuele hulp en andere zaken.
Juf Louisa heeft vrijdag een ingreep ondergaan bij haar neusholte. De ingreep is goed verlopen. Hopelijk heeft zij
daardoor in de toekomst minder last van holteontstekingen.
Juf Deborah is officieel geslaagd voor haar opleiding aan de Pabo in Ede. Van harte gefeliciteerd!

Schoolgids en jaarkalender
U ontvangt naast deze nieuwsbrief ook de digitale versie van onze schoolgids en de jaarkalender. Goed om alle
data vast te noteren in uw agenda thuis. Dan weet u wanneer de kinderen wat te doen hebben en wanneer ze vrij
zijn volgend schooljaar.

Meivakantie toch 2 weken volgend jaar
De meivakantie zou in eerste instantie volgend jaar 1,5 week zijn. Omdat in de nieuwe onderwijs-cao 5 mei een
verplichte vrije dag is voor ons personeel, is er voor gekozen om er toch weer een twee weekse vrije vakantie van
te maken. Dit wordt zo gedaan bij alle scholen van De Stroming en onze MR heeft hiermee ingestemd.

Open ochtend Hoppas Kinderopvang Andel
Ben je twee jaar? Neem dan een ouder mee!
Op woensdag 22 juni zijn alle peuters vanaf 2 jaar samen met een ouder van
harte welkom om kennis te komen op de peutergroep van HOPPAS Kinderopvang
in Andel. De peuters en een ouder nemen deel aan een verkort peuterprogramma.
De ochtend begint om 09.00 uur en eindigt om 11.00 uur. Aan deze ochtend zijn
geen kosten verbonden. Voor opgave of voor meer informatie neem dan contact
op met Laurine Bouman via laurine@hoppas.nl.
Met vriendelijke groet,
Laurine Bouman

Vakantiebieb-app
Nog even en dan is het weer zomervakantie. Tijd voor
zon, zee, dagje(s) uit en... boeken lezen? Helaas schiet
dat laatste er nog weleens bij in. Dat is jammer, omdat
uit onderzoek blijkt dat kinderen die tijdens de
zomervakantie niet of bijna niet lezen maar liefst 1 à 2
AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Om
daar iets aan te doen, komt de bibliotheek ook deze
zomer met de VakantieBieb-app. De VakantieBieb staat
vol avontuurlijke, grappige en spannende e-books voor
kinderen vanaf zes jaar. Kijk voor meer informatie
op www.vakantiebieb.nl.

Vakantiedata schooljaar 2015/2016
Zomervakantie

11 juli t/m 19 aug. 2016

Vakantiedata schooljaar 2016/2017
Herfst
Kerst
Voorjaar
Pasen
April/meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

17-10-2016
26-12-2016
27-02-2017
14-04-2017
24-04-2017
25-05-2017
05-06-2017
10-07-2017

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

21-10-2016
06-01-2017
03-03-2017
17-04-2017
05-05-2017
26-05-2017

t/m 18-08-2017

Extra vrije middagen op vrijdag 23-12-2016 en 07-07-2017
Niet inbegrepen 3 vrije dagen voor de kinderen. Deze staan op de jaarkalender.

AGENDA
Maandag 13 juni

Dinsdag 21 juni

10 minutengesprekken groep 1-2
10 minutengesprekken groep 1-2
Nieuwsbrief verschijnt
Voorlichting ambulancedienst voor groep 3 en 8

Vrijdag 24 juni

Rapport

Dinsdag 28 juni

Vrijdag 1 juli

Middag: tennisles voor groep 4 en 3 op tennisbaan Andel
Muntenverkoop overblijf
Kennismakingsochtend met instroomkinderen (groep 1 volgend
jaar)
13.00 uur – 16.00 uur Grote Schoonmaak (met ouders)
Ochtend: tennisles voor groep 7a en 8, groep 6b/7b en 6a op
tennisbaan Andel
Middag: Tennisles groep 5 op tennisbaan Andel

Maandag 4 juli

Groep 1-2 vrij

Woensdag 6 juli

19.00 uur: Uitvoering musical groep 8 voor genodigden

Donderdag 7 juli

Afscheidsavond groep 8 met musical
Groep 1-2 en groep 4 vrij (let op: groep 4 vrij doordat zij voor
zwemles altijd 15 minuten eerder op school moeten zijn)
Groep 5 t/m 8 middag vrij

Dinsdag 14 juni

Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Vrijdag 8 juli
Maandag 11 juli t/m vrijdag 19
augustus
Maandag 22 augustus
Dinsdag 30 augustus

Zomervakantie
Eerste schooldag
Nieuwsbrief verschijnt

Met vriendelijke groet, het team van CBS De Zaaier

