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Juf De Bruin is op 22 oktober opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie.
Voor zover we weten is de operatie geslaagd en volgt een periode van herstel. Dat zal

23/11 en 24/11
contactavonden

zeker een aantal weken duren. Juf Le Fèbre is bereid gevonden haar te vervangen,

Verjaardagen

Geboren

5/11 Juf Donker

daar zijn we erg blij mee!

We feliciteren familie Kampert (Westenengerdijk 5) ) met de geboorte van Jarco op 8
oktober. Van harte Gods zegen toegewenst bij de opvoeding.

14/11 Juf
Nieuwenhuyzen

Kinderboekenweek
Begin oktober deden we mee aan
de Kinderboekenweek. In alle
klassen werd er veel voorgelezen
rond het thema Beroepen. Het
belang van lezen is niet te
onderschatten voor onze kinderen,
het heeft zijn uitwerking op allerlei
gebied. Denk aan uitbreidng

woordenschat en verbreding van de leefwereld waardoor
een kind meer gaat begrijpen, verbetering van spelling
omdat er een woordbeeld wordt opgebouwd, het kunnen
inleven in situaties, zich kunnen redden in de
samenleving omdat veel informatie in woorden tot ons
komt…Nu het de tijd wordt van meer binnenzijn: van
harte aanbevolen!

Boekenluitleen
We willen graag er aan herinneren dat alle ouders om de week op donderdagmorgen van 8.30 – 9.15 uur boeken
kunnen lenen in de hal van de school (data staan op de website). Dit betreft (voor)leesboeken en opvoedkundige
boeken. De moeders van de uitleen verwachten u!

Contactavonden
Op 23 en 24 november staan de contactavonden gepland. We hopen u dan weer in school te ontmoeten. Op
woensdagavond zal er iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aanwezig zijn in de hal van de school.
Hebt u vragen voor hen, stel ze gerust. Ze nemen de tijd voor u.

Ouderbezoeken
We willen graag weer beginnen met de ouderbezoeken. We hebben afgesproken dat de collega’s vooraf informeren of
u als ouders dat akkoord vindt. Als dat niet het geval is dan kan het oudercontact telefonisch plaats vinden. Uiteraard
gaan we ervan uit dat u aan de leerkracht doorgeeft als er bekende Corona gerelateerde klachten zijn.

Stagiaires
Volgende week hopen we twee Pabostudentes te begroeten die dit jaar hun stage op De Zaaier lopen. In de loop van
het jaar hopen ze nog drie keer twee weken te komen. We heten Juf Van de Munt en juf Van de Weerd van harte welkom.
We hopen op een fijne en leerzame tijd met elkaar en dat door de stage de liefde voor het vak van leerkracht alleen maar
groter wordt!

Herhaling: allergie Noa
Op onze school hebben enkele kinderen last van allergieën. Eén van deze kinderen is Noa op ’t Hof uit
groep 8. Voor haar is het erg belangrijk dat zij niet in contact komt met producten waarin pinda’s zitten.
Omdat Noa op school met veel kinderen in contact komt (bijv. in de pauze, bij de toiletten, trakterende
leerlingen e.d.) is het belangrijk dat álle kinderen geen pindakaas of producten met pinda’s mee naar
school nemen. We willen u dringend vragen hiermee rekening te houden.

Dankdag 2021
Woensdag 3 november is het Dankdag (voor gewas en arbeid). Deze dag zijn alle kinderen vrij. De
groepen 3 t/m 8 gebruiken in de week van Dankdag de “Dankdagkalender” van Woord en Daad. Het thema
van de Dankdagkalender is “Johannes op Patmos”. De groepen 1 en 2 maken altijd een speciaal “werkje”
over Dankdag.

‘Voor al Uw goede gaven Heer’, zij U de dank en eer!’

Schoolontbijt
De Zaaier doet dit jaar weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Op D.V. vrijdag 5 november hoeven de
kinderen thuis niet te ontbijten. We doen het met elkaar op school! We beginnen op de normale schooltijd.

Aankondiging gebruik Parro voor contactavond
Voor het inplannen van de gesprekken van de contactavonden in november willen we opnieuw gebruik
maken van Parro. Dat is een website / app waarbij u als ouders/verzorgers op de nog beschikbare momenten
zelf kunt inplannen wanneer u het gesprek wilt voeren. Ouders met meerdere kinderen op school krijgen
enkele dagen eerder de gelegenheid om in te plannen. Parro heeft meerdere functies, maar als school
gebruiken we alleen de gespreksplanner!
Binnenkort krijgt u van Parro een mail, waarin u wordt uitgenodigd om Parro te gebruiken (als u dat vorig jaar
nog niet gedaan hebt). U dient voor elk kind Parro te activeren. Bij meerdere kinderen kunt u het tweede en
volgende kinderen toevoegen, zodat u alle kinderen in één account kunt vinden. U kunt Parro gebruiken op
de computer, maar ook als app op uw mobiel/tablet.

Hoofdluis
Na de kerstvakantie beginnen we weer…Er wordt momenteel nog geen
luizencontrole gehouden. 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 – 12 45 40 06.

Het Lutherlied
31 oktober is het Hervormingsdag. In verschillende groepen zal het bekende Lutherlied worden
gezongen.

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat wel ras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg' is ons beschoren!
Dit lied is door Maarten Luther gemaakt met de Bijbeltekst van Psalm 46 in gedachten: ‘God is
ons een Toevlucht en Sterkte: Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden!...’

