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Belangrijke data
5 april Wandelen voor
water
15 april Goede Vrijdag

Beste ouders…
Deze keer is er ouderwets veel te melden rond allerlei activiteiten. We zijn blij dat we veel
dingen die twee jaar lang niet konden doorgaan weer kunnen oppakken. Er zijn weer allerlei
ontmoetingen in en rond de school, dat geeft gezelligheid en saamhorigheid. We beseffen dat

17 en 18 april Pasen

veel mensen nog kampen met de nasleep van corona. Ook zullen er lege plaatsen in families
zijn. We mogen leven in het besef dat God alles leidt en bestuurt, dat alleen kan ons rust geven.

20 april Preventie-les

Tegelijk mogen we dankbaar zijn voor het goede dat Hij ons gelaten heeft en ook weer geeft.

groep 8 over
verslaving alcohol en
drugs

Geboren

20 – 21 april Eindtoets
IEP groep 8

We feliciteren twee families met de geboorte van hun zoon en broertje: familie Van Loenen met
Siem en familie Kok met Julian. Daarbij wensen we hen ook van harte Gods zegen toe bij het
opvoeden van de kinderen.

22 april ’s morgens
Koningsspelen

Contactavonden
27 april Koningsdag
(school dicht)

Wat was het fijn elkaar weer op school

25 april t/m 6 mei

vragen of opmerkingen dan kunt u ons

meivakantie

natuurlijk altijd benaderen!

te kunnen ontmoeten. Heeft u alsnog

4 mei
Dodenherdenking
14.15 uur

Groep 7b bij de Batavia

ZOA-actie
Na de voorlichtingsdag op 28 maart is de actie goed van start gegaan. Er is al heel veel geld opgehaald door middel
van klusjes en het werven van sponsoren, geweldig. We willen 75% bestemmen voor de ZOA en 25% voor een goede
camera voor school. Op dinsdagmorgen 5 april is de Wandeltocht voor water, we hopen langs de route veel
aanmoediging te krijgen!

Eindtoets groep 8
Dit jaar maakt groep 8 voor het eerst de IEP-toets, ook een eindtoets voor het basisonderwijs. De ouders hebben hier
al bericht over gekregen.

Koningsdag 2022
Gelukkig kan er dit jaar weer feest gevierd worden ter ere van
de verjaardag van koning Willem Alexander. Daarom willen we
op vrijdag 22 april meedoen aan het ‘koningsontbijt’ en daarna
met de kinderen een spelmorgen houden bij en rond de school.
Hierover wordt u nog verder geïnformeerd. Er wordt op 27 april
wel een aubade georganiseerd, zoals gebruikelijk aan de
Otterloseweg. De kinderen (en hun ouders/verzorgers) kunnen
zich tegen 8.30 uur verzamelen op het schoolplein (fietsen mogen daar blijven staan) en sluiten dan aan bij de
muziekvereniging die om 8.35 uur langs de Molenweg komt. Allemaal van harte uitgenodigd!

4 mei Kranslegging
Ook de dodenherdenking kan weer op de gebruikelijke manier doorgaan. We nodigen u en de kinderen uit om hierbij
aanwezig te zijn. De kranslegging vindt om 14.15 uur plaats. Het is goed om degenen die hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid steeds weer te gedenken. Ook denken we dan terug aan degenen die door andere oorzaken in de
oorlog zijn omgekomen.
Inmiddels leven we in Nederland al 77 jaar in vrijheid. De meesten van ons weten niet anders. Momenteel worden we
wel met een oorlog geconfronteerd die zich voor ons relatief dichtbij afspeelt. Vrede en vrijheid zijn niet
vanzelfsprekend en kunnen zomaar voorbij zijn. Vaak wordt bij de dodenherdenking het lied ‘Blijf bij mij
Heer’…’gespeeld. Een gebed om bescherming. Bent u er op 4 mei bij om in gedachten mee te danken en mee te
bidden? Hartelijk uitgenodigd!
Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, ‘t geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer’.
Houd hoog uw Kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer’, blijf mij nabij!

Let op:
Bij de activiteiten op 27 april en 4 mei vallen de kinderen onder de verantwoording van hun ouders/verzorgers.

SMW
Goedendag ouders/verzorgers,
Ik wil mij weer even hernieuwd voorstellen na een langere tijd van afwezigheid.
Ik ben vanuit het Centrum van Jeugd en Gezin in Ede werkzaam als Schoolmaatschappelijk
werker.
Ik heb dit als contactpersoon op De Zaaier een aantal jaren gedaan, maar ik moest dit vanaf
november 2020 voor een langere periode helaas stopzetten wegens gezondheidsproblemen. Deze zijn dankzij de
juiste behandeling en medicatie onder controle, waardoor ik mijn werkzaamheden op al de mij 10 toegewezen
basisscholen weer kan oppakken. De waarneming van Laura Romp en Esther Oldemeule stopt hiermee dan ook en ik
ben voor de IB-ers, leerkrachten en ouders weer het aanspreekpunt bij zorgen en vragen rondom de opvoeding, de
ontwikkeling en gedrag van uw kind. Ik denk graag met hen en u mee, loop een tijdje op met u en uw kind en verwijs
indien nodig en gewenst door naar verdere hulp of zorg.
Hartelijke groet,

Andries Kuiper
06-46442855
andries.kuiper@cjgede.nl

Hoofdluis
Na de meivakantie starten we weer met de hoofdluiscontrole.
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.

Tot slot…Goede Vrijdag en Pasen
We leven in de lijdenstijd en vieren daarna Pasen. Op school staan we met de
kinderen hier vanzelfsprekend ook bij stil. We vertellen en zingen erover:
‘Dank mijn Heiland, voor Uw lijden, voor Uw bitt’re bange nood. Voor Uw heilig,
biddend strijden, voor Uw trouw tot in de dood. Voor de wonden U geslagen, voor
het kruis door U gedragen. Duizend, duizendmaal o Heer’, zij U daarvoor dank en
eer!’

