
 

Nieuwsbrief 

 

   

Begin schooljaar 2021-2022 

 

Door Gods goedheid mochten we elkaar allemaal weer terugzien op school. Het werk is al 

helemaal opgepakt, ook was er gelegenheid voor contact tussen u en de leerkrachten, al was het 

ook deze keer op een aangepaste manier. We hopen op een goed en gezegend nieuw schooljaar! 

 

Verdriet 

We leven mee met familie Van Veldhuizen, Dorpsstraat 158. Hun dochtertje Romée is, zoals op 

het kaartje is verwoord, kort na de geboorte door de Heere van hen weggenomen. Voor de 

tweede keer verliezen zij een klein meisje. We bidden de ouders en de broers en zusjes de 

nabijheid en troost van diezelfde God toe! 

Personeel 

Op 7 oktober hoopt juf Hendriksen haar administratieve werk weer op te pakken op school. Dank 

aan juf Van den Hardenberg die haar tijdens haar verlof vanaf juni heeft vervangen, het was weer heel vertrouwd. De 

verlofperiode van Juf Krooneman zit er ook bijna op, zij zal per 1 november weer terugkomen. Hartelijk dank aan juf 

Van Wijk die zelfs twee periodes van verlof wilde vervangen! 

Op 24 september jl. trad juf Fraanje in het huwelijk met Bart van Hoef. 

Nog maar net in groep 7 en dan al een bruiloft, dat 

gebeurt niet vaak! Wat hadden we een prachtige middag 

met elkaar. Nogmaals onze hartelijk felicitaties voor onze 

collega, nu juf Van Hoef-Fraanje, en haar man! 

 

 

Haar nieuwe adres: 

Valkseweg 33 3771 RC Barneveld 

 

September  

2021 

Belangrijke 

data 

18-22 oktober 

Herfstvakantie 

Verjaardagen 

28/09 Juf Le Fèbre 

29/09 Juf Breen 

07/10 Juf Versteeg 
21/10 Juf van Ginkel 
23/10 Meester van 
Roekel 
 



 

 

Geboren 

We feliciteren de volgende families met de geboorte van hun dochter of zoon: familie Boogert met de geboorte van hun 

dochter Sifra, familie Roelofsen (Margrietlaan) met de geboorte van hun zoon Elwin en familie Van den Brink (Molenweg) 

met hun dochter Jaëla. Linda van Gemerden kreeg een broertje, Sem. Naast onze felicitaties wensen we alle ouders 

ook Gods zegen toe bij de opvoeding van de kinderen! 

 

Herzlich wilkommen! 

Afgelopen maandag hebben we twee nieuw leerlingen ontvangen: Mateo en Marlene Paffhausen. Het gezin 

Paffhausen is afgelopen zaterdag verhuisd vanuit Duitsland naar Harskamp waar vader een nieuwe baan heeft 

gekregen. 

Mateo komt in groep 5 en Marlene komt in groep 0/1/2b. 

De kinderen spreken alleen Duits dus dat vraagt wel even wat van de kinderen en de leerkrachten. We hopen dat ze 

zich snel thuis voelen op De Zaaier en in Harskamp! 

 

Afscheid 

Na de herfstvakantie hoopt Rhodé Schreur (groep 7a) naar een nieuwe school te gaan, de School met de Bijbel 

‘Koningin Beatrix’. Een verhuizing en een nieuwe school, dat zal echt wel even wennen zijn. We hopen dat je je snel 

thuis zult voelen in je nieuwe groep! 

 

Afghaanse medeburgers 

We hoorden dat de Afghaanse medeburgers alweer snel uit Harskamp zullen 

vertrekken. Het leek ons goed om de schoolkinderen van Harskamp (De Zaaier 

en De Roedel) iets te laten maken voor de vele kinderen onder hen. Daarnaast 

hebben we als scholen pakketjes met wat schoolattributen samengesteld voor 

deze kinderen. Dit hebben we deze week bij hen afgegeven, een hele belevenis, 

zeker ook voor de Harskampse kinderen.    

 

 

Hoofdluis     

Na de herfstvakantie vindt de eerste controle plaats. Ziet u zelf 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. 

 

Verkeerssituatie herhaling 

Graag willen we aan het begin van het schooljaar de verkeerssituatie weer onder de 

aandacht brengen. 

Van het pad vanaf de kleuterschool naar de hoofdingang wordt veel gebruik gemaakt en dat zorgt voor meer veiligheid 

op de Laarweg. Daar zijn we blij mee.  



 

Bij de ingang (Molenweg) waar de kinderen naar het schoolplein gaan en van het schoolplein komen, is het nog niet 

altijd veilig. De kinderen moeten regelmatig met hun fiets tussen geparkeerde auto’s door de straat op. Wilt u uw auto 

in ieder geval niet parkeren op de Molenweg tussen de hoofdingang van de school en de Irenelaan (aan de 

kant van de school). Dan hebben de kinderen vrij zicht als ze de weg op gaan. We rekenen op uw medewerking. 

 

Data boeken-uitleen  

14/10, 28/10, 11/11. 25/11, 9/12, 20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 12/5, 9/6, 23/6 (laatste uitleendag!), 7/7 (alleen 

inleveren!) Deze data vindt u ook op de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker lezen in groep 7a… 

 

 


