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In verband met het
later afnemen van de
Cito-toetsen worden
rapport en
contactavonden
verzet, u hoort hier
binnenkort meer van.

Nieuwsbrief
Personeel
Een berichtje van juf De Bruin: ‘Inmiddels zijn de behandelingen in het ziekenhuis
afgerond en ga ik verder met medicatie. Natuurlijk blijf ik ook onder controle. Ik kan
steeds meer van mijn werk op school weer oppakken, dat is erg fijn. Voor dit alles God
alleen de eer!
Ik voelde mij erg gesteund door alle meeleven van u en de kinderen in het
achterliggende jaar, nogmaals heel hartelijk dank daarvoor!’
Vanaf 1 februari tot ongeveer half juni hoopt juf Kaashoek uit Boskoop voor haar LIOstage (Leraar in opleiding) op onze school te komen. Zij zit in het examenjaar van de
Pabo en zal veel zelfstandig in de groep zijn. Zij doet deze stage in groep 7. De ouders
van deze groep worden hierover in een andere brief verder geïnformeerd. We wensen
de juf een goede stageperiode toe die meewerkt om binnenkort een plaats in het
onderwijs te kunnen innemen.

Geboren
In verschillende gezinnen is blijdschap vanwege de geboorte van
een zoon en broertje. We feliciteren familie Van Ouwendorp
(Laarweg) met de geboorte van Jorg, familie Meijer
(Kostverlorensteeg) met de geboorte van Dex en familie Drost
(Laarweg) met de geboorte van Tim. We wensen alle ouders ook
van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van de kinderen!

Herinnering aanmelding nieuwe leerlingen
Op “De Zaaier” willen we zo spoedig mogelijk weer gaan bekijken hoe we de groepen het komende
cursusjaar in gaan delen. Om daar inzicht in te krijgen moeten we weten op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen in het cursusjaar 2021-2022.
De aanmelding zal helaas niet op de gebruikelijk manier kunnen plaatsvinden. We vragen aan de ouders
waarvan al kinderen op “De Zaaier” zitten dit via het bovenstaand emailadres aan te geven. We sturen u
dan een aanmeldingsformulier toe.
Aan de ouder(s), verzorgers(s) die hun eerste kind aanmelden vragen we of ze eveneens een mail willen
sturen of willen bellen naar de school. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek op
een voor u en de school geschikt tijdstip. Het gaat om kinderen die vóór 1 december 2022 vier jaar
worden.
Wilt u zo vriendelijk zijn dit bericht door te geven aan familie, buren of kennissen met kinderen in deze
leeftijd? Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Wijzigingen adressen /telefoonnummers
Soms gebeurt het dat een wijziging van adres en/of
telefoonnummer vergeten wordt door te geven aan school.
Daarom even een herinnering, we vinden het fijn als we u zo
nodig kunnen bereiken!

Thuiswerken in groep 5

Voorlezen…
U weet ongetwijfeld dat het belangrijk is uw kind regelmatig voor te lezen. In deze tijd van thuiszijn
misschien nog wel meer dan ooit! We hebben de voordelen van voorlezen nog even voor u op een rijtje
gezet.












voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
voorlezen vergroot de liefde voor boeken
voorlezen werkt rustgevend
voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
voorlezen verhoogt de concentratie
voorlezen vergroot de woordenschat
voorlezen vergroot de wereld
als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/waarom-voorlezen-belangrijk-is-ook-als-je-kind-al-zelfleest/news/203/

Dit willen we als school graag stimuleren. Daarom
mogen alle leerlingen van groep 0-4 boeken lenen bij
onze schoolbibliotheek!
We hopen dat veel kinderen en ouders van deze mooie
gelegenheid gebruik maken.
De overige uitleendata van dit cursusjaar zijn D.V. 18/2,
4/3, 18/3, 1/1, 15/1, 29/4, 20/5, 3/6, 17/6 (laatste
uitleenmogelijkheid voor de zomervakantie), 1/7
(alleen inleveren). Uiteraard onder voorbehoud gezien
de coronamaatregelen. Deze data vindt u ook op de site.

Een foto uit groep 4. Ook dit is lezen!

Welkom
Na de Kerstvakantie is Jay Scholtes bij ons op school gekomen. Jay komt uit Eindhoven en zit in groep 4.
We heten hem van harte welkom! Het is vreemd dat de eerste schoolweken in Harskamp thuis moeten
worden doorgebracht maar gelukkig heeft hij al kennis kunnen maken met de juf en zijn klas. We wensen
Jay een goede en fijne tijd op De Zaaier toe!

Hoofdluis
Momenteel vindt er uiteraard geen controle plaats, maar wel 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.
Wilt u ook helpen bij de luizencontrole? Graag aanmelden bij mevrouw Prinsen, voor gegevens zie
hierboven.

Tenslotte
De vierde thuiswerkwerkweek is al weer voorbij. Het is nog steeds een vreemd gevoel een school zonder
kinderen.
We gaan met elkaar naar week 5! van het thuisonderwijs. We hopen heel erg dat de we alle kinderen en
collega’s maandag 8 februari weer welkom mogen heten op school. Zekerheid daarover is er op dit
moment niet. Die komt pas a.s. dinsdag. Laten we er nog even samen de schouders onder blijven zetten.
Dat is niet altijd gemakkelijk. We denken bijzonder aan hen die juist in deze periode het moeilijk hebben.
We leven ook mee met Mats Blankespoor (groep 7). Hij heeft in de kerstvakantie een ernstig ongeluk
gehad tijdens het carbidschieten. Hij is opgenomen geweest in het UMC in Utrecht. Gelukkig is alles in
eerste instantie meegevallen volgens de artsen. Hij is nog wel onder controle en er zijn nog wel enige
zorgen over het vervolg. We wensen Mats van harte verder herstel.

