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31 oktober 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,
Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief van onze school. We hebben kunnen genieten van prachtig herfstweer in
de vakantie. De kinderen zijn nu weer hard aan het werk, maar ook met veel plezier.
Woensdag is het dankdag, dan bent u weer welkom bij de schoolkerkdienst in de Gereformeerde Kerk. Van harte
aanbevolen! De kinderen hebben prachtige werkstukken gemaakt bij het thema.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Namens het team, David Hulshof, directeur CBS de Zaaier

Dankdag
Morgen is het Dankdag. De kinderen hebben allemaal een uitnodiging ontvangen voor de kinderdienst. Deze is in
de Gereformeerde kerk. Het begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur.
De gemaakte knutselwerkjes kunt u in de kerk ook bekijken. Er is weer veel werk van gemaakt!
Welkom iedereen!

Luizencontrole
Gisteren zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Helaas zijn we niet luisvrij. Groep 4, groep 6a en
groep 8 moeten nogmaals gecontroleerd worden op maandag 13 november.
De luizenmoeders merken dat er heel veel kinderen gewoon gel in de haren hebben op de dag van de
luizencontrole. Ook zijn er meisjes met ingevlochten kapsels. Deze kinderen kunnen niet (goed) gecontroleerd
worden. Wilt u de data van de luizencontroles noteren in uw agenda, zodat dit echt niet vergeten wordt?
Fijn dat er ook heel veel ouders wel aan denken!
Er wordt ook gemerkt dat sommige kinderen erg vies haar hebben (roos, berg, vette plekken). Dit maakt het
soms onmogelijk om te kammen. We willen u dus vragen om de haren van uw kind goed te controleren hierop.
Wordt er luis ontdekt bij uw kind, dan wordt u op dezelfde dag op de hoogte gebracht door de leerkracht van uw
kind. We hopen dat alle ouders rekening willen houden met bovenstaande punten, alleen op die manier heeft de
luizencontrole ook echt zin. Luizenmoeders, weer bedankt voor alle hulp!

Nationaal schoolontbijt: 8 november
Ook dit jaar doen wij mee aan het nationaal schoolontbijt. Het ontbijt is op woensdag 8 november. De kinderen
hoeven dan een keer niet thuis te ontbijten. De kinderen moeten zelf een bord, bestek en beker mee naar school
nemen voor het ontbijt.

Lief en leed
Juf Gerdien is zwanger. Dat is goed zichtbaar. Ze mag dan ook bijna met verlof. Ze werkt volgende week voor het
laatst voordat het verlof ingaat. Wij wensen haar een hele goede tijd. Juf Chantal van den Berg gaat haar
vervangen tijdens het verlof. Zij stelt zich hieronder aan ons voor.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Chantal van den Berg. Ik kom uit Almkerk en ben 23 jaar. In mijn vrije tijd vind
ik het leuk om te tekenen/knutselen, bakken en met vrienden leuke dingen doen. Ik ben vorig
jaar afgestudeerd. Op dit moment ben ik op vrijdag werkzaam voor groep 5/6 in Genderen
(vervanging zwangerschapsverlof). Op maandag, dinsdag en woensdag zal ik de leerkracht
zijn van groep 8, totdat juf Gerdien weer terug komt van haar zwangerschapsverlof. Ik vind
dat erg leuk, omdat ik het leuk vind om oudere kinderen les te geven. Mijn lievelingsvakken
om te geven zijn: rekenen, aardrijkskunde, spelling en handenarbeid. Ik heb erg veel zin om
op de Zaaier als juf te komen werken en om samen met de kinderen, de ouders en collega’s
er een leuke tijd van te maken!
Groetjes, juf Chantal

Actie Groene Voetstappen
We hebben een geweldige actie achter de rug waarin we met elkaar zoveel mogelijk groene voetstappen hebben
verzameld. Veel ouders en kinderen deden hun best om de auto wat vaker te laten staan. Er kwam zelfs een
leerling uit Giessen helemaal op de fiets naar school. Donderdag 12 oktober is juf Dini samen met drie leerlingen
naar het gemeentehuis gegaan om de voetstappen symbolisch in te leveren bij de wethouder. Voor ieder kind als
beloning een appel en een zwemkaartje voor Aqua Altena.
Hieronder de resultaten per groep. U kunt goed het verschil zien tussen de meting die uitgevoerd is op een
normale dag en de uitslagen tijdens de actieweek. Groep 8 heeft de hoogste score, knap gedaan groep 8-ers! Ook
de anderen groepen, jullie hebben goed je best gedaan!

Groep 1a/2a

Groep 1b/2b

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6a

Groep 6b/7b

Groep 7a

Groep 8

Fietsverlichtingscontrole
Het wordt weer vroeger donker buiten…dat betekent extra goed opletten op de fiets.
Het is daarom belangrijk dat de verlichting goed werkt op de fiets van uw kind(eren). Daarom organiseren wij
weer samen met VVN de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole. Deze wordt gehouden op maandagmiddag 6
november. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen deze ochtend met de fiets naar school komen. Onderdelen die
gecontroleerd worden zijn: rode achter reflector, zijreflectie, trappers met reflectie, voorlicht wit, achterlicht rood.
Als de verlichting op de fiets van uw kind(eren) niet goed werkt, dan voldoen losse lampjes ook. Deze moeten dan
wel op de fiets bevestigd zijn. Zie voor de complete lijst met punten de handleiding op de volgende pagina van
deze nieuwsbrief.
We hopen op veel goedgekeurde fietsen!

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
Dinsdag 31 oktober

Nieuwsbrief verschijnt

Woensdag 1 november

Inloopmorgen groep 3-4 (8.15 – 8.25 uur)
14.00 uur: Schoolkerkdienst in Gereformeerde Kerk

Dinsdagmiddag 6 november

Fietscontrole groep 3 t/m 8

Woensdag 8 november

Nationaal schoolontbijt

Woensdag 15 november

Inloopmorgen groep 3-4 (8.15 – 8.25 uur)

Donderdag 16 november

Maandag 20 november

Studiedag leerkrachten (kinderen vrij)
Groep 7 en 8 naar voorstelling ‘Heartbeat’ met Philharmonisch Orkest in Tilburg
(Vervoer per bus)
Medezeggenschapsraad (19.30 uur)

Donderdag 23 november

Inloopmiddag ouders met kinderen bij groep 5 t/m 8 (15.15 uur tot 15.30 uur)

Vrijdag 17 november

Vrijdag 24 november

Kopijdatum Nieuwsbrief

Dinsdag 28 november

Nieuwsbrief 4 verschijnt

Met vriendelijke groet, het team van CBS De Zaaier

