Nieuwsbrief De Zaaier
Ruimte voor groei

Burgemeester Baxlaan 3, 4281 KN Andel, 0183-441977, directie@dezaaierandel.nl
17 januari 2018

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,
Het jaar 2018 is van start. We hopen op een goed, gezegend jaar.
We kunnen terug kijken op een goede kerstviering met elkaar in de kerk. Voor het eerst met alle groepen. Mooi
ook dat de fanfare onze kerstzang ondersteunde en dat er zoveel ouders waren. Het was druk, maar we pasten er
precies in.
In de kerstvakantie is juf Gerdien bevallen van een prachtige dochter. Zij heet Lauren. Het jonge gezin geniet van
dit mooie wonder. Wij wensen hen een goede toekomst met elkaar.
Meester Bram heeft een lange hersteltijd nodig. In groep 7 is meester Laurens zijn vervanger. Meester Laurens
heten wij van harte welkom in ons midden. Fijn dat hij er is!
Nog meer mannen in de school: meester Joas komt bij ons zijn LIO-stage doen in groep 4. LIO wil zeggen:
Leerkracht in Opleiding. Hij moet in zijn laatste jaar op de Pabo een groep zelfstandig draaien, net als juf Sanne.
Aan het eind van deze ‘meesterproef’ ontvangt hij dan zijn diploma. Meester Joas begint begin februari en zal dan
lesgeven op de maandag t/m woensdag. Juf Regina en juf Louisa kunnen op dat moment kinderen begeleiden, een
groepje er uit halen voor extra begeleiding, enz. Dus dat biedt ook weer kansen.
Juf Alda werkt deels op therapeutische basis. Zolang dat nodig is, werkt juf Chantal op woensdag in groep 6/7 en
geeft juf Rosalinda op die dag les aan groep 8. Op vrijdag is juf Tara in groep 1b/2b en ondersteunt juf Alda.
Juf Anke is met zwangerschapsverlof. Zij gaf op de vrijdagmiddag les aan groep 6b/7b. Voor haar hebben wij geen
vervanging kunnen vinden, ondanks een uitgebreide zoektocht. De kinderen van groep 6b/7b zullen daarom vanaf
vrijdag 19 januari gesplitst worden. De kinderen van groep 6b worden samengevoegd met groep 6a (juf Dini), de
kinderen van groep 7b sluiten die middag aan bij groep 8 en gymmen ook met deze groep mee. Voor deze
oplossing is gekozen tot aan de meivakantie. Na de meivakantie zal juf Anke op vrijdagmiddag weer lesgeven aan
groep 6/7.
De afgelopen tijd hebben wij het water
kunnen zien stijgen in de rivier. Wat een
mooi gezicht. Goed beschermd achter de
dijken konden we er van genieten.
Genieten, dat doen we op school ook.
Belangrijk dat daar ruimte en tijd voor is
en blijft. Het stijgende water deed mij
denken aan het lied “Het water steeg wel
hoog, maar wonder boven wonder, ging
Noach niet ten onder”. Daarna stelde
God een boog in de wolken als teken van
trouw. Hiernaast is dat mooi verbeeld.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Namens het team, David Hulshof,
directeur CBS de Zaaier

Open morgen
Volgende week woensdag is onze open
ochtend voor nieuwe leerlingen en hun
ouders. De meeste ouders die hiervoor in
aanmerking komen hebben een uitnodiging
hiertoe ontvangen. Wij hopen veel ouders
met hun kind te kunnen rondleiden. Weet u
nog iemand in uw omgeving die hiervoor in
aanmerking komt, dan is het fijn als u deze
hierop wijst.

Voorleesdagen met wethouders
en burgemeester
De nationale voorleesdagen starten op
woensdag 24 januari. Het is belangrijk dat
kinderen leesplezier op doen. Dat begint al
bij het voorlezen aan de kinderen die nog
niet zelf kunnen lezen. Maar voorlezen blijft
ook belangrijk daarna. Het bevordert een
goede luisterhouding. Dit alles komt de
ontwikkeling van het kind ten goede.
Om dit te onderstrepen zijn de nationale
voorleesdagen in het leven geroepen. Bij ons
op school komen verschillende mensen
voorlezen. Waaronder enkele wethouders en
zelfs de burgemeester!
Wethouder Bergsma komt woensdag
voorlezen in groep 1a/2a en groep 5,
wethouder Jorritsma komt voorlezen in groep 1a/2b en groep 6.
Burgemeester Noordergraaf komt donderdag voorlezen in groep 3 en groep 6/7. Saskia Blomaert (Bibliotheek
Altena) komt die dag voorlezen in groep 4, groep 7 en groep 8.

Vertrouwenspersonen
Onze scholen van De Stroming hebben twee vertrouwenspersonen. Omdat dit niet bekend is bij iedereen en er net
één nieuwe is aangesteld, vindt u hun gegevens hieronder:
De heer Anne-Wiebe de Boer; annewiebe.deboer@gmail.com, 06-53205828
Mevrouw Lettie van Haaften, lettie@van-haaften.eu, 06-22314733
We hopen dat u met vragen bij een van onze juffen of directie terecht kunt en het raadplegen van onze
vertrouwenspersonen niet nodig zal zijn, maar het is wel goed dat u weet dat de mogelijkheid er is.
Voor de leerlingen hebben wij een intern vertrouwenspersoon, dat is juf Marjolein Schouten. Juf Marjolein heeft
hiertoe ook een cursus gevolgd.

Doorstroom naar groep 3
Om kinderen vast te laten wennen aan de doorstroom naar groep 3, zijn er al momenten dat kinderen uit groep 2
daar gaan wennen. Dan zien ze ook al even bij wie ze in de klas komen. Want nu zitten ze nog in twee groepen
1/2. Daardoor vindt er ook al een stukje groepsvorming plaats.
Vanaf dinsdag 6 februari, op de tijdstippen dat de huidige groep 3 weg is om te gymmen of te zwemmen, zullen
wij met de groep 2-ers activiteiten doen in het lokaal van groep 3. Te denken valt aan voorbereidend schrijven,
spelletjes e.d. Dit zal worden gedaan door juf Netty, juf Lisa, juf Alda of juf Marielle. De kinderen van groep 1
zullen dan worden begeleid door de andere aanwezige kleuterjuf.
We hopen dat dit zal meewerken aan het welbevinden van de kinderen en een soepelere overgang naar groep 3.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de kerstcollecte was €291,60. Hartelijk dank voor uw bijdrage! We maken dit geld over aan
onze adoptieschool in Ethiopië.
De opbrengst van het zendingsgeld van de herfstvakantie tot de kerstvakantie was €200,-.
We geven dit geld aan Kerk in Actie. We hebben gekozen voor het doel Geloof, Hoop en Syrië. Dit vertelt het
verhaal van geloof, hoop en beginnend herstel in Syrië. Het land ligt in puin door 6 jaar bloedige burgeroorlog.
Tussen die puinhopen klinken verhalen van hoop. Van kerken die onvermoeibaar hulp bleven bieden. Van mannen
en vrouwen die zijn teruggekeerd om een nieuw leven op te bouwen, of zich daarop voorbereiden. Van
vluchtelingen die in buurlanden werken aan hun toekomst. Ze houden hoop en geloven in een nieuw leven in Syrië
voor zichzelf en hun families.

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

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

05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
11-05-2018

t/m 24-08-2018

AGENDA
Donderdag 18 januari

Proefzwemmen groep 3 en 4

Maandag 22 januari

19.30 uur: Medezeggenschapsraad

Dinsdag 23 januari

Vrijdag 2 februari

GMR op De Ark te Meeuwen
Open ochtend nieuwe leerlingen
Start nationale voorleesdagen met voorleesochtend door wethouders
Afzwemmen groep 3 en 4
Gedichtendag
Voorleesdag met burgemeester Noordergraaf en Saskia Blomaert (bibliotheek)
20.00 uur: Bestuur en Managementteam op de Zaaier
Inloopmorgen ouders groep 3-4 (8.15-8.25 uur)
Verkeersquiz groep 7
Kopijdatum nieuwsbrief

Maandag 5 februari

Week met schoolkeuzegesprekken groep 8

Dinsdag 6 februari

Nieuwsbrief verschijnt

Donderdag 8 februari

Groep 6: Afsluiting project Middeleeuwse Stad met rondleiding in Woudrichem

Vrijdag 9 februari

GGD schoolverpleegkundige groep 6 en 7

Woensdag 24 januari
Donderdag 25 januari
Woensdag 31 januari

Met vriendelijke groet, het team van CBS De Zaaier

