Nieuwsbrief De Zaaier
Ruimte voor groei

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, 0183-441977, directie@dezaaierandel.nl

29 augustus 2017

Samen:
Uniek:
Plezier:

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

Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden,
De eerste week van het schooljaar is achter de rug. Hopelijk hebben uw kinderen het naar hun zin op school.
Natuurlijk is het weer even wennen in een nieuwe groep, of misschien zelfs wel voor het eerst bij ons op school.
We hebben de eerste reeks van oudervertelmomenten al achter de rug. Vandaag volgen er nog een aantal
gesprekken. Zo krijgen de (nieuwe) leerkrachten van uw kind gelijk een goed beeld van uw kind.
Op het plein is ook wat veranderd. Er staat een voetbalkooi op het plein van de middenbouw. Die heb ik voor een
schappelijke prijs kunnen overnemen. De kinderen maken er met veel plezier gebruik van.
Binnenkort zijn er 2 studiedagen voor ons als team. We gaan
deelnemen aan de Kanjertraining. Daarover leest u elders meer in
deze nieuwsbrief. Ook is er een bijlage met meer informatie
daarover.
U als ouder bent van harte welkom op onze ouderavond over de
kanjermethode die wij gaan volgen. Wij hopen op veel
belangstelling, zodat wij samen kunnen gaan voor het welbevinden
van de kinderen.
Tijdens onze eerste bijeenkomst met het team hebben wij
gesproken over de doelen van het komende schooljaar. We
maakten met elkaar een ‘doelenboom’. Deze staat zichtbaar in de
school. De boom staat symbolisch op 4 Bijbels. De Bijbel staat voor
onze basiswaarden: geloof, hoop en liefde. Van daaruit werken wij
op school.
Daarnaast is op de stam het woord ‘super’ zichtbaar. Deze waarden
vindt u hierboven uitgelegd. Onze doelen baseren we daar
vervolgens op. Dat zijn er voor komend jaar vijf:

We gaan voor een doorgaande lijn (afstemming op elkaar)
 samen

Verder uitbouwen van mogelijkheden op ICT-gebeid  denk
aan tablets bij kleuters, aanschaf bepaalde software, enz.

We doen de Kanjertraining  alle kinderen met plezier naar
school

Balans in werk  werkplezier, keuzes maken

Een nieuw (leerlingen)rapport  dit jaar krijgen de kinderen
een nieuwe opzet van het rapport mee
Zo blijven wij als school in beweging en vernieuwen wij waar nodig.
We hopen met elkaar weer op een goed schooljaar.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Namens het team, David Hulshof, directeur CBS de Zaaier

Kanjermethode
Maandag 11 en dinsdag 12
september zijn de kinderen vrij. Als
team volgen wij die twee dagen de
Kanjertraining.
Dinsdagavond 12 september hoort u
als ouders tijdens de ouderavond wat
wij hebben gedaan, geleerd en wordt
u meegenomen in de aanpak.
Ouderavond dinsdag 12
september
Inloop: 19.15 uur
Start ouderavond: 19.30 uur
De Kanjertraining sluit mooi op alle 5
kernwaarden van De Zaaier aan.
Aansluitend op Samen:
We helpen elkaar vanuit vertrouwen,
iedereen doet mee.
Aansluitend op Uniek:
Je mag zijn wie je bent. Veel aandacht wordt besteed aan 'eigenheid' en 'jezelf zijn': hoe doe je dat? Rekening
(leren) houden met elkaar hoort daar ook bij.
Aansluitend op Plezier:
Vanuit vertrouwen, rust en veiligheid kun je plezier hebben met elkaar.
Aansluitend op Eerlijk:
Vanuit vertrouwen kunnen we ook eerlijk zijn tegen elkaar. Kinderen leren elkaar tops (complimenten) te geven
en ook tips (feedback).
Aansluitend op Respect:
Basisafspraak van de Kanjertraining is 'we vertrouwen elkaar' vanuit wederzijds respect: Als u als ouder voor deze
school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en
hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige
toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.
De grondwaarden van De Zaaier zijn ook de grondwaarden van Gerard Weide, de oprichter en bedenker van de
Kanjertraining. Vanuit deze grondwaarden is de Kanjertraining al 21 jaar opgebouwd en ontwikkeld.
De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de
positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele
ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het
pedagogisch klimaat. Komende tijd gaan wij starten met de eerste oefeningen met de kinderen. U zult daar
wellicht via uw kind wel wat van horen.
Wij willen graag een gecertificeerde “Kanjerschool“ worden. De Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen
zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook van ieder kind een
ouder(s) op de ouderavond. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de
school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op
school.
Vandaag krijgt uw kind een aanmeldbriefje mee naar huis. Wilt u dit briefje deze week weer (laten)
inleveren op school? Alvast hartelijk dank!

Groep 8
De eerste week zin groep 8 zit er al weer op! Het is een drukke week geweest, waarin we veel nieuwe dingen
uitgelegd hebben gekregen. Als klas hebben we er al van genoten, want de sfeer is goed en nieuwe dingen worden
snel opgepikt.
Voor u als ouder nog even de tip om de site van school regelmatig in de gaten te houden. Hierop posten we
namelijk informatie over de klas. Zo staat er nu al de handige tip over www.wrts.nl op, een site die helpt bij het
leren van het huiswerk voor Engels.

Overblijf-nieuws
Ook tijdens dit nieuwe schooljaar zijn alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag natuurlijk van
harte welkom bij ‘de overblijf’. Onder leiding van een aantal geschoolde ouders kunnen kinderen tussen de middag
spelen, eten en ontspannen.
Meer info over en aanmelding voor het overblijven staat op de site van de school.
En we zoeken nog inval-overblijfkrachten! Lijkt het je leuk om (tegen een kleine vergoeding) als invalkracht aan
de gang te gaan, meld je dan aan bij Anthea Mouthaan (anthea@live.nl/06-29087756). De (inval-)overblijfkracht
hoeft niet perse een ouder van school te zijn; weet je iemand (18+) die het leuk vindt om met kinderen om te
gaan en tussen de middag tijd heeft, dan mag je dit bericht natuurlijk doorgeven.
Tot ziens!?
Namens het overblijfteam, Anthea Mouthaan

Meesters en juffendag
Op 27 september vieren we met heel de school weer feest. Dit jaar is het thema: ‘Het wilde westen’. Alle kinderen
mogen verkleed komen als cowboy, indiaan, etc. In de groepen 1 t/m 5 gaan we o.a. spelletjes spelen.
Voor deze spelletjes zijn wij nog op zoek naar:

Grote (vrieskist) dozen

Oude lakens

Latten of stokken
In de groepen 6 t/m 8 zullen we voornamelijk bezit zijn met hutten bouwen. Hiervoor mogen de kinderen
meennemen:

Een hamer voorzien van naam

(Werk)handschoenen

Dichte schoenen
De rest van het programma verklappen we nog niet. Natuurlijk houden we u t.z.t. via de mail op de hoogte.

Luizencontrole
Gisteren heeft de luizenwerkgroep alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Helaas zijn ook de luizen weer
terug van vakantie. De volgende groepen zullen extra worden gecontroleerd: groep 1a/2a, groep 5, groep 6a,
groep 6b/7b en groep 7a. De extra controle zal plaatsvinden op woensdag 6 september.
Zorgt u er deze dag voor dat de jongens geen gel in de haren hebben en de meisjes een makkelijk te kammen
kapsel? Helaas waren er gisteren weer een aantal met veel gel in de haren of ingevlochten kapsels. Dit neemt
onnodig extra tijd in beslag. Wilt u hier dus alert op zijn!
Wat is hoofdluis eigenlijk?
De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. Hij zoekt graag behaarde en warme plekjes op
zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een hoofdluis is ongeveer 3 millimeter groot en grijsblauw of,
nadat hij bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur. Een neet (eitje) is ongeveer 1 mm groot en is grijs-wit. In
eerste instantie kan het lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan de haren kleven.
Neten die dichtbij de hoofdhuis zitten, bevatten eitjes. Als de neten een paar centimeter van de hoofdhuid
vandaan zitten, dan zijn ze uitgekomen en leeg. Als het haar groeit, komen de uitgekomen neten steeds verder
van de hoofdhuid af te zitten.
Wilt u thuis uw kind zelf ook regelmatig controleren?
Als uw kind luis/neten heeft, wordt u op de dag van de controle op de hoogte gebracht door één van de
luizenmoeders. Na twee weken vindt er dan weer een extra controle plaats in de desbetreffende groep. Ontdekt u
zelf de luis, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de leerkracht.
Heeft u advies nodig over de bestrijding van de hoofdluis, dan kunt u altijd contact opnemen met de
luizenwerkgroep en/of juf Mariëlle.

Verkeersparcours
Aanstaande vrijdag wordt bij droog weer het verkeersparcours op het kleuterplein opnieuw geverfd. We hebben al
vier aanmeldingen binnen, fijn!
De kleuters kunnen deze ochtend nog door de kleuteringang naar binnen. Wilt u bij het ophalen bij het
middelste hek wachten? De kleuters komen dan door de hoofdingang naar buiten, zodat het plein goed kan
drogen. Bedankt alvast voor uw begrip! En bedankt alvast voor de helpende handen.

Verkeersouders
SAMEN werken aan de veiligheid van onze leerlingen dat willen we toch allemaal!!
Daarom zoeken wij actieve ouders die ons willen helpen bij de praktische uitvoering van de verkeerslessen.
Oefenen in de praktijk is heel belangrijk! Kinderen leren vooral door oefening hoe je vaardig en veilig aan het
verkeer deelneemt.
Uw hulp hierbij is onmisbaar!
Dus heeft u tijd en lijkt het u leuk om samen met de kinderen met het verkeer bezig te zijn, meldt u zich dan aan
bij juf Marielle of juf Dini.
Uw hulp is niet wekelijks nodig, maar het gaat voornamelijk om het meedenken in het verkeer rondom de school,
assisteren bij praktijklessen en hulp bij het opzetten van een verkeersweek.

Zending
Het zendingsgeld van de laatste maanden van het vorige school €250,00 is geschonken aan MAF.
Mission Aviation Fellowship is een christelijke zendingsorganisatie, die als belangrijkste doelstellingen heeft om
luchttransport te bieden om humanitaire hulp mogelijk te maken en zendelingen in moeilijk bereikbare gebieden te
ondersteunen.
Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF mensen die in de uitersten van de aarde
wonen, bereikbaar voor (medische) hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij
MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te
helpen. Uw kind spaart toch dit schooljaar ook mee? Ieder maandagmorgen kan er een bijdrage in het
zendingspotje worden gedaan.

Lampionnenoptocht vrijdag 22 september
Oranjevereniging Juliana organiseert in samenwerking met de school en peuterspeelzaal een lampionnenoptocht.
Op vrijdag 22 september. De lampionnen worden op school gemaakt.
We starten deze keer vanaf het PARKEERTERREIN ACHTER KONIGSHOF. Om 20.00 uur is het opstellen. De vorige
keer was een daverend succes, we hopen dat het dit jaar weer zo'n succes gaat worden, maar dat kan bijna niet
anders met al die mooi gemaakte lampionnen.
Ieder kind krijgt een stokje met lampje.
Tot 22 september, wij kunnen niet wachten die mooie lampionnen te bewonderen!
Bestuur Oranjevereniging Juliana
Nog vragen? Bel Pauline, 06-16235030

Persbericht:
14 Beeldhouwers uit Andel gaan
exposeren
14 Leerlingen uit groep 8 van CBS De Zaaier gaan op 9 en
10 september hun kunstwerken exposeren tijdens de
Kunstroute in Woudrichem. De leerlingen uit groep 8
hebben meegedaan aan de wedstrijd die georganiseerd is
door de organisatie van de Kunstroute Woudrichem.
Samen met beeldhouwer Piet Versteeg uit Hank zijn de
leerlingen bezig met laatste afwerking van hun
kunstwerken. Piet geeft aan dat het enthousiasme onder
de leerlingen groot is en de leerlingen op de maandag om
15.15 uur verlangen om weer te beginnen aan hun beeld.
Volgende week maandagmiddag wordt de laatste hand
gelegd aan de kunstwerken. Dan worden de beelden na
het verwarmen van de stenen in de was gezet. De creaties
zijn erg verrassend. De expositie vindt plaats in de
achtertuin van Kerkstraat 25/27 binnen de veste van Woudrichem. Op zaterdag 9 september om 13.00 uur zal de
officiële onthulling plaatsvinden en certificering van de beeldhouwers in spé plaatsvinden.
Daarnaast gaan op toerbeurt leerlingen uit groep 8 van 4 basisscholen tijdens de twee dagen actief beeldhouwen.
Ook zij zijn geselecteerd naar aanleiding van de wedstrijd.
Zaterdag: groep 8 van De Halm uit Almkerk en De zaaier uit Andel
Zondag: groep 8 van De Almgaard uit Almkerk en ‘t Ravelijn uit Woudrichem.
Zij gaan miniatuur kunstwerken maken tussen 13.00 en 17.00 uur. Yvonne Boekraad en Piet Versteeg vinden het
mooi dat zij op deze manier veel leerlingen de kans kunnen geven om hun talenten te laten zien. Ook de
deelnemende scholen zijn verrast door het effect. Er zal zeker een vervolg gaan komen op dit initiatief.

Vakantiedata schooljaar 2017/2018
Herfst
Kerst
Voorjaar
Pasen
April/meivakantie
Pinksteren
Zomer

16-10-2017
25-12-2017
26-02-2018
30-03-2018
27-04-2018
21-05-2018
16-07-2018

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

20-10-2017
05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
11-05-2018

t/m 24-08-2018

AGENDA
Vrijdag 25 augustus

Kopijdatum nieuwsbrief

Maandag 28 augustus

Luizencontrole (geen gel, haar los)
Nieuwsbrief verschijnt
Oudervertelmoment
Inloopmorgen ouders groep 3-4 (8.15-8.25 uur)

Dinsdag 29 augustus
Woensdag 30 augustus
Dinsdag 5 september
Woensdag 6 september
Zaterdag 9 september
Maandag 11 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september

Enkele groep 8 kinderen workshop beeldhouwen
Extra luizencontrole (groep 1a/2a, 5, 6a, 6b/7b, 7a)
Geen gel, haren los
Expositie beeldhouwwerken groep 8 in Woudrichem
Kanjertraining leerkrachten, kinderen vrij
Kanjertraining leerkrachten, kinderen vrij
19.30 uur-21.00 uur: ouderavond Kanjertraining
Inloopmorgen ouders groep 3-4 (8.15-8.25 uur)

Dinsdag 19 september

Prinsjesdag: Meer geld voor onderwijs! 

Vrijdag 22 september

20.00 uur: Lampionnenoptocht Oranjevereniging

Woensdag 27 september

Juffen en meestersdag

Vrijdag 29 september

Kopijdatum nieuwsbrief

Maandag 2 oktober

19.30 uur: Medezeggenschapsraad

Dinsdag 3 oktober

Nieuwsbrief verschijnt

Woensdag 4 oktober

Inspiratiedag leerkrachten in Tiel, kinderen vrij

Met vriendelijke groet, het team van CBS De Zaaier

