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Belangrijke data
13/7
Schoonmaakmiddag,
alle kinderen vrij!
14/7 en 15/7 Afscheid
groep 8

Personeel
Juf Melse en haar man werden verblijd met de geboorte van
een zoon, hij kreeg de naam Olivier. We feliciteren hen van
harte en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van
hun kinderen.

Verjaardagen
Op 10 juni jl. was het de trouwdag van

03-07 Juf Den Dekker

meester N.J. Mosterd en Marijke van Laar.
Groep 8b en de collega’s hebben in de hal
van de school een deel van deze feestdag
meegemaakt. We kijken terug op een mooi
samenzijn rond het huwelijk van meester
Mosterd en Marijke en
wensen hen nogmaals
alle goeds toe op hun
levensweg!

Juf de Bruin krijgt tot eind augustus chemokuren. Het is de bedoeling dat daarna een operatie en bestralingen volgen.
Juf Breen is vanwege ernstige benauwdheidsklachten een paar weken niet op school geweest. Gelukkig wijzen de
onderzoeken van der longarts erop dat ze verder gezond is. Ze was woensdag weer een paar uurtjes op de
Voorschool.
Aan het eind van dit schooljaar nemen vier collega’s, om verschillende redenen, afscheid van De Zaaier.
Juf Van den Hardenberg hoopt binnenkort voor de vierde keer moeder te worden. Zij heeft daarom besloten te stoppen
met het werk op onze school. Juf Van den Hardenberg begon 15 jaar geleden als onderwijsassistente en kreeg daar
na een aantal jaren de taak van managementassistente bij. De laatste jaren had ze alleen nog deze taak. We
bedanken de juf heel hartelijk voor haar inzet alle jaren en wensen haar alle goeds en Gods zegen toe!
Ook juf Melse heeft besloten te stoppen met het werk nu het gezin weer groter is geworden. Juf Melse is in 2008 op De
Zaaier begonnen in groep 4 en daarna heeft ze voornamelijk bij de kleuters gewerkt. Ook haar willen we hartelijk
bedanken voor al het werk dat gedaan is op onze school en natuurlijk ook van harte Gods zegen wensen voor de
toekomst!
Sinds mei jl. woont juf De Vreugd-Bremmer in Alblasserdam i.v.m. haar huwelijk. In deze plaats heeft zij ook een
nieuwe baan gevonden op de Johannes Beukelmanschool. Dat betekent dat ook zij ons gaat verlaten. Juf De Vreugd

was zo’n zeven jaar een vast gezicht in de kleutergroepen met een klein uitstapje naar een dag per week in groep 3.
En sinds 2015 was zij ook onderbouwcoördinator waardoor ze naast haar werk in de klas ook managementtaken op
zich nam.
Voor al dit werk willen we haar hartelijk bedanken en haar en haar man Gods zegen en alle goeds toewensen in de
nieuwe woonplaats en op de nieuwe school!
Als laatste noemen we juf Van de Bruinhorst die sinds november als invaller op onze school wel een heel veelzijdige
baan had. Begonnen op de middagen in groep 3/ 4, daarnaast ook taken in het begeleiden van kinderen en dat sinds
maart op een wel heel speciale manier. Het invallen loopt nu ten einde en juf Van de Bruinhorst heeft nu een vaste
baan gevonden in Moerkapelle. We willen ook deze juf hartelijk bedanken voor haar inzet en natuurlijk ook alle goeds
en Gods zegen wensen!
U als ouders wordt nog geïnformeerd over de manier waarop we met de kinderen afscheid hopen te nemen van de
collega’s die vertrekken. Als team hopen we dit aan het eind van het jaar met elkaar te doen.
Al deze lege plaatsen moeten ook weer opgevuld worden. In de nieuwsbrief van juli willen we u informeren over de
benoemingen voor DV het nieuwe schooljaar!

Stagiaires
We nemen afscheid van juf Kieft (PABO) en van juf Drost (Hoornbeeck). We hopen dat jullie een leerzame tijd hebben
gehad op De Zaaier en dat de liefde voor het onderwijs nog groter is geworden! Hartelijk dank voor jullie inzet en juf
Kieft een goed vervolg van de studie toegewenst en juf Drost eveneens alle goeds voor de toekomst.

Geboren
Bij familie Blotenburg is een dochter geboren, zij heeft de naam Suze gekregen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen
gewenst bij de opvoeding van uw kinderen.

Oproep overblijfmoeders!
Per september zoeken we ouders die één keer per drie weken wil meedoen om toezicht te houden op de kinderen die
op school eten. De tijd is van 12.20 uur tot 13.00 uur en er staat een vergoeding tegenover. Wilt u zich opgeven mailt u
dan naar juf Hendriksen: hendriksendezaaaier@gmail.com.

Schoolschoonmaakavond geannuleerd, alternatief
Omdat er nog geen ouders in de school mogen komen willen we de schoonmaak dit jaar anders organiseren. Op
maandagmiddag 13 juli hebben alle kinderen vrij. De juffen en de meesters gaan dan hun lokaal schoonmaken. Bij
de groepen 0/1/2 en de Voorschool is de hulp van ouders uiteraard wel gewenst en nodig. Daarom willen we dit keer
graag alle kleuters een tas met materiaal meegeven om thuis schoon te maken. De tassen staan, met uw naam erop,
aan het eind van vrijdagmorgen 10 juli klaar bij de drie kleuter-in/uitgangen Fijn als u ze dan even op komt halen.
Voor de hulp bij de Voorschool hebt u een apart berichtje van juf Le Fébre gekregen. We danken u alvast heel hartelijk
voor deze zeer gewaardeerde hulp!

GGD- nieuws
Belangrijke wijziging in beleid:
-

Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf of
groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARSCoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

-

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals
benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

-

Kindercentra en basisscholen melden conform artikel 26 van de Wpg clusters van 3 of meer kinderen in één
groep met verdenking op COVID-19 aan de GGD.

Hoofdluis
Fijn dat u adequaat blijft reageren bij een melding van onze kant. Ziet u hoofdluis of neten bij uw
kind, dan is het fijn (zoals ook heel veel gebeurt!) dat u dit aan ons bekend maakt. Als het uw
voorkeur heeft kunt u het ook aan mevr. Prinsen melden: 0318-842451 of 06-12454006.

Woonruimte gezocht!
Woonruimte te huur gezocht (waar inschrijving op adres mogelijk is) in (omgeving van)
Harskamp, voor twee juffen (één juf van De Zaaier).
Per 1 juli of 1 augustus.
Tips graag naar fraanjedezaaier@gmail.com of 06-29131379
Bij voorbaat heel hartelijk dank!

