
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

   

Zomer 2022 

Hierbij ontvangt u al weer de laatste nieuwsbrief van dit cursusjaar. We sluiten opnieuw een 

cursusjaar af. Wat personeel en groepen betreft kon het werk steeds doorgaan, daar kijken we 

met dankbaarheid aan de Heere op terug. God was goed voor ons! 

De zomervakantie begint vrijdagmiddag 8 juli 12.00 uur voor alle groepen!! 

Bestuur, directie en personeel wensen allen een goede rustperiode toe en we hopen elkaar op 

maandag 22 augustus weer te zien. 

Personeel 

Na de vakantie hopen juf Keus en juf Van Nieuwenhuyzen hun werk weer op te pakken. Welkom 

terug! Juf Van den Top begint dan aan haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede 

tijd toe als voorbereiding op de komst van het kindje. 

Afscheid 

Op 30 juni namen we afscheid van juf De 

Bruin in verband met haar vertrek naar 

Ouderkerk aan de IJssel. We ‘vierden’ dat met de kinderen van 

groep 5-8 en de collega’s. Juf De Bruin is 33 jaar aan de school 

verbonden geweest en hoorde helemaal bij “De Zaaier”. Het zal 

heel vreemd zijn haar niet meer op “De Zaaier” en in Harskamp 

te zien.   

Ze begon als juf van een de combinatiegroep 3 en 4. Later gaf 

ze les aan verschillende groepen 8. En vervolgens werd ze de 

intern begeleider van de bovenbouw. Verder had ze nog verschillende taken en functies binnen de school. Heel wat 

ouders en ook diverse oud-collega’s kwamen 

donderdagmiddag afscheid van haar nemen. We danken 

haar heel hartelijk voor alles wat ze voor De Zaaier heeft 

mogen doen en wensen haar van harte de zegen van de 

Heere voor de toekomst in Rotterdam waar ze gaat 

wonen.  

Met de collega’s zongen we: 

“U, vertrouw ik Heere, beschaam verlaat mij niet 
Geef mij gehoor en toon dat U mij altijd ziet 
Wees mij tot een rots en Heer’ waarbij ik schuilen kan. 
 

Juli 2022 

Belangrijke data 

11/7 t/m 19/8 

zomervakantie 

Verjaardagen 

09/08 Juf Jansen 

18/08 Juf Keus 

17/09 Juf Kranendonk 

20/09 Juf Van den Top 

28/09 Juf Le Fèbre 

29/09 Juf Breen 

 

 



 

 

Ook van juf Van Baaren namen we afscheid Zij hoopt op de 

Rehobothschool in Barneveld te gaan werken. Helaas was ze hier 

maar 1 jaar. Hartelijk dank voor wat u op onze school hebt gedaan 

in allerlei taken en ook Gods zegen gewenst op uw nieuwe 

school.  

 

 

 

Jubileum 

Juf Dirksen is inmiddels 25 jaar aan De Zaaier verbonden, een jubileum dus. We hebben dit op donderdag 30 juni met 

de kinderen en collega’s gevierd. U heeft er vast van 

gehoord en ook op de site kunt u er het één en ander 

van zien. Ook kwamen er veel ouders de juf even een 

hand geven. Juf Dirksen begon als invaller, daarna werd 

ze RT-er en is nu al weer enkel jaren Intern begeleider 

voor de onderbouw en coördinator hoogbegaafdheid. In 

de achterliggende jaren heeft ze meerdere diploma’s en 

certificaten gehaald. Eigenlijk is ze altijd bezig zich 

verder te bekwamen! We danken haar voor al het werk 

tot nu toe en wensen haar en haar gezin Gods zegen 

toe!  

 

 

Bruiloft 

Op 22 juni hadden we met de kinderen van groep 4 groot feest 

omdat juf Driessen en Kees Jonker gingen trouwen. Wat was het 

een mooie middag! Eerst samen naar de kerk, daarna de 

kinderreceptie. We wensen juf Jonker  en Kees nogmaals alle 

goeds en Gods zegen toe!   

 

 

Welkom 

We heten juf Jansen uit Wekerom welkom op De Zaaier. Zij gaat de duale opleiding voor leerkracht volgen op 

Hogeschool De Driestar in Gouda. Op donderdag en vrijdag gaat ze lesgeven in groep 5 en de tweede helft van het 

jaar in groep 0. We hopen op een goede tijd op De Zaaier voor haar en ons. 



 

 

 

 

Afscheidsgroet 

Het is echt zover, na drie en dertig jaren op De Zaaier en bijna dertig jaar in Harskamp, ga ik verhuizen naar de 

omgeving waar ik vandaan kom. Ik mag dankbaar terugkijken op een goede periode waarin natuurlijk veel gebeurd is. 

Maar nooit iets waardoor ik dacht: ik zou De Zaaier wel willen verlaten. Dat ik dat nu toch doe is vooral ingegeven door 

persoonlijke omstandigheden.  

Veel herinneringen neem ik mee. Er waren blijde maar ook verdrietige gebeurtenissen. Ook waren er soms moeilijke 

dingen, voor kinderen, ouders of voor mijzelf. Inmiddels zijn heel veel oud-leerlingen de ouders van nu. Wat is het mooi 

om te zien hoe de kinderen van toen terecht zijn gekomen en wat leuk om ze dan later als ouders weer te ontmoeten! 

Ik wil u als ouders hartelijk bedankten voor het vertrouwen dat u me al die jaren gegeven hebt. De afscheidsmiddag op 

30 juni was een prachtige middag, heel hartelijk dank voor de cadeaus die ik kreeg, voor uw/ jullie komst na schooltijd 

en de vele kaarten en attenties. Het was geweldig!  

Na de vakantie hoop ik in groep 3 van de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk aan de IJssel te gaan werken. Mijn 

woonplaats wordt Rotterdam-Alexanderpolder. Wonen in de stad maar werken in een dorp op een school die wel wat 

overeenkomsten heeft met De Zaaier! 

De Zaaier heeft mij veel gegeven en ik mocht u en jullie wat meegeven. Dat is iets wat uiteindelijk God ons heeft 

gegeven. Maar Hij heeft en geeft nog veel meer: de levende God heeft Zijn Zoon gegeven en Die heeft Zijn leven 

gegeven ‘opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe!’. Dat is mijn wens en 

gebed voor u en jullie allemaal! 

Een hartelijke groet van juf De Bruin 

Geboren 

Van twee families ontvingen we een geboortebericht. Familie Van den Brink (Laarweg 70) ontving een zoon, hij wordt 

Thijs genoemd. Familie Blotenburg (Dorpsstraat) ontving een meisje, zij heet Celine. We feliciteren beide gezinnen en 

wensen de ouders Gods zegen toe bij het opvoeden van hun kinderen.      

Afscheid groep 8 

Dit jaar nemen we afscheid van 29 kinderen die naar het vervolgonderwijs gaan. Jullie zijn allemaal aangemeld bij een 

school voor Voortgezet Onderwijs en hebben allemaal inmiddels een plekje gekregen. De meesten van jullie hebben ook 

al kennisgemaakt met de nieuwe school en de nieuwe klas.  Het zal een hele verandering zijn, veel verder van huis, een 

grotere school en een heel andere manier van werken. Jullie kijken ernaar uit maar ik weet dat er ook kinderen zijn die 

er tegenop zien.   

Alle meesters en juffen wensen jullie een heel goede tijd toe op je nieuwe school en weet dat jullie altijd welkom zijn op 

De Zaaier, we horen graag hoe het met jullie gaat! 



 

 

 

Jullie kregen op de laatste schooldag een mooi cadeau van het bestuur 

van onze school: een Bijbel. De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is het 

Woord van God. In de Bijbel wordt 

aan ons de weg van de zaligheid 

gewezen. Daarom werd er ook ’s 

morgens op De Zaaier uit die 

Bijbel verteld. Wat een wonder 

eigenlijk dat de Heere zo goed is 

dat Hij juist jou dat Woord wil laten horen en lezen.  De Heere Jezus heeft gezegd 

dat je in de Bijbel Hem kunt vinden.  “Onderzoekt de Schriften (de Bijbel) want die zijn het die van Mij getuigen.” Daarom: 

Lees in je Bijbel en laat het Woord van God je gids zijn op heel je levensweg!   Lees je Bijbel, bid elke dag! 

 

 

 

De volgende scholen ontvangen onze leerlingen: 

Johannes Fontanus College in Barneveld: Ilse van Egdom, Silvan van Laar, Anna van Hoeven, Amber Blankespoor, 

Mathijs Peelen, Bart Rietveld en Anna Pater 

Van Lodensteincollege in Barneveld: Jannik Waaijenberg, Jelrick Pater, Alwin van den Berg, Hanna Waaijenberg en 

Rick Blankespoor 

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn: Evan Schregardus, Rick de Jager, Mirjam van den Brink, Noa 

op’t Hof, Gijs Beumer, Lisanne Kampert en Jarno Meijer 

De Meerwaarde in Barneveld: Lotte van den Berg, Milan van Harten, Sanne Burgwal, Kevin van Steenbeek, Dirk 

Versteeg, Iris Roelofsen, Julian Meyer, Suzanne Overeem, Thimo Minnen en Mats Blankespoor 

Welkom  

Dit voorjaar ontvingen we door verhuizing een nieuwe leerling in groep 0/1/2 C, Stefanie Walhout. We heten haar van 

harte welkom! 

 

Verslag MR-vergadering van 28-06-2022 

De MR hield alweer de laatste vergadering van dit cursusjaar. Op de agenda stond o.a. het bestuursverslag, waar wij 

mee konden instemmen. Daarnaast blikten we terug op het inspectiebezoek en het daarbij behorende verslag. Dit zal 

in een volgende vergadering opnieuw op de agenda komen. 

We bespraken samen de formatie, schoolgids en vakantierooster. We blikten ook terug op de koningsspelen en 

koningsdag en dachten samen na over de invulling hiervan. We mogen terugkijken op een goede vergadering.  

Met vriendelijke groet, 

De MR 



 

 

 

Ouders/ helpers bedankt! 

Ook in dit afgelopen jaar hebben we weer heel veel hulp van ouders gekregen. Zonder volledig te willen zijn denken we 

aan het documentatiecentrum, de boeken-uitleen, het afnemen van de leestoetsen, rijden en begeleiden bij excursies, 

hulp bij de Koningsspelen, het schoonmaken (deze keer veel thuis) enz. enz. Iedereen die op welke wijze dan ook 

geholpen heeft: namens ons allemaal heel hartelijk dank voor uw onmisbare en zeer gewaardeerde hulp!  

We hoorden van diverse ouders dat het “gezellig” schoonmaken aan het eind van het 

schooljaar wordt gemist. Volgend jaar willen we dat (als er geen beperkende maatregelen 

gelden) weer op een avond gaan organiseren. We hopen ook u allen op de projectavond 

weer te kunnen begroeten.. 

Oudercommissie 

Financieel bericht van de oudercommissie 

 

Saldo per 09-07-2021           €     320,42 

Ouderbijdrage                       €   3153,50 

 

Totaal                                    €   3473,92  

 

Uitgaven                 -/-           €   3230,65 

Saldo per 30-06-2022           €     243,27 

De factuur van de boodschappen voor het afscheid van groep 8 en het ijsje moet nog komen en is hier nog niet 

weergegeven. 

De uitgaven waren: strooigoed, sinterklaascadeautjes, kerstboekjes, chocolademelk, paasbrood, cadeautje en traktatie 

koningsdag, pakjes/lekkers kleuterschoolreisje, bedankjes voor hulp. 

Met vriendelijke groet, 

De oudercommissie: mevr. Van den Brink-Versteeg (Harderwijkerweg), mevrouw van den Brink (’t Zandwater) 

mevrouw Van de Kraats, mevr. mevr. Pater, mevr. Roelofsen en mevr. Van Veenschoten. 

  

Hoofdluis     

De hoofdluiscontrole op school vindt weer plaats na elke vakantie. Ziet u thuis 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. Van den Brink-Versteeg melden:457579 

(contactpersoon). 

Zendingsgeld 

Er is in dit schooljaar in totaal € 3093,73 bijeengebracht, een mooi bedrag waarmee we onze adoptiekinderen van 

Woord en Daad blijvend kunnen ondersteunen. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage! 



 

 

En nú allemaal een …  

  

   

                                                         gewenst en DV tot 22 augustus! 

 

 

     

  

 


