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t/m 9 januari:
Kerstvakantie
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10/12
Juf Krooneman
28/12
Juf Van Baaren

Juf Krooneman heeft haar taak per november weer opgepakt na haar
zwangerschapsverlof. Juf De Bruin is ook weer enkele dagdelen op school en hoopt dit
de komende weken uit te bouwen tot haar volledige taakomvang.
Juf Driessen werkt op advies van de bedrijfsarts tot aan de Kerstvakantie halve dagen.
Ze wordt ‘s middags vervangen door juf Van de Berg (dinsdag en donderdag) en juf
Van Wijk (maandag).
We zijn heel blij collega’s bereid te hebben gevonden om in te vallen in groep 6 en 4!

Overlijden oud-voorzitter dhr. J.H. van den Brink
Ons bereikte het verdrietige bericht dat de oud-voorzitter van onze school, dhr. J.H.
van den Brink, op zaterdag 27 november is overleden. Van 1970 tot 2005 was hij
bestuurslid van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de
Bijbel in Harskamp. Al heel snel werd hij gekozen tot voorzitter van het schoolbestuur.
Hij was niet alleen als voorzitter, maar ook als vader en opa, betrokken bij het
onderwijs op De Zaaier. En die betrokkenheid en zijn meeleven was groot! De ‘School
met de Bijbel’ had zijn hart. De uren die hij aan onze scholen en het bestuurswerk
heeft gegeven zijn niet te tellen.
Veel onderwijsontwikkelingen en veranderingen maakte hij mee, de grootste was
misschien wel de fusie van De Rank en De Zaaier in 1993. Nadat hij het voorzitterschap
had beëindigd bleef hij nog steeds betrokken, tot voor kort bezocht hij regelmatig de
ledenvergadering van de schoolvereniging.
We wensen en bidden zijn vrouw en (klein-)kinderen van harte de ondersteuning en
nabijheid van de Heere toe in dit verdriet!

Kerstvieringen
Helaas kunnen we ook dit jaar het Kerstfeest niet
op de gebruikelijke manier met de kleuters en de
ouders gedenken. De kleutergroepen hopen
daarom, net als vorig jaar, samen met hun juffen
op vrijdagmorgen 24 december gezamenlijk het
Kerstfeest te vieren in de gymzaal van onze
school.
De andere groepen doen dat in de klas.

Contactavonden
Gelukkig konden de contactavonden doorgaan. Fijn om elkaar weer te ontmoeten! Tien minuten is maar
kort. Had u achteraf nog meer willen weten of zeggen, neem gerust contact op met de leerkracht van uw
kind.

Groep 3 in de gymzaal

Actie Bartimeüs
De groepen 7 en 8 hebben een gastles gekregen van Bartimeüs. Zij leerden hoe blinde en slechtziende
mensen hun beperking ervaren én hoe belangrijk goede hulpmiddelen voor hen zijn. Daarna hebben de
kinderen via een kraskaartenactie ingezet om geld op te halen. Dit heeft het uitzonderlijk hoge bedrag van
€ 1.558,22 opgebracht! Alle leerlingen én gevers hartelijk dank daarvoor!

Groep 5 op excursie bij Hardeman

Hoofdluiscontrole
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.

MR
Op 14 december hoopt de Medezeggenschapsraad weer te vergaderen. De agenda vindt u binnenkort op
de site van onze school.

