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Begin schooljaar 2022-2023
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 op de kennismakingsavond. Het was fijn om elkaar weer op deze

24-28 oktober
Herfstvakantie

manier te ontmoeten, er was een hoge opkomst. We hopen op een goed en
gezegend nieuw schooljaar!

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

Het verlof van juf Van Hoef en juf Van Ginkel is inmiddels ingegaan. We
wensen beide jufs een goede verlofperiode toe en hopen binnenkort een goed
bericht van hen te ontvangen!

Er is blijdschap in het gezin van juf Van den Top! De juf en
haar man ontvingen op 13 september een dochter en zusje
en noemen haar Norah. Norah is het zusje van Evi. We
feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe!

In de schoolgids stond het e-mailadres van meester Van Ee niet vermeld.
Deze is: rvaneedezaaier@gmail.com.

Stagiaires
We heten juf Kleijer van harte welkom, ze is er het hele jaar op donderdag.
Ook juf Van den Hoek heten we van harte welkom. Ze is tot en met december bij ons.

Juf Klok en juf Karens heten we van harte welkom. Ze hopen allebei dit jaar bij ons hun stage te
lopen.
In de loop van het jaar hopen ze drie keer twee weken te komen.

Geboren
We feliciteren de volgende families met de geboorte van hun dochter of zoon: familie Brons met
de geboorte van hun dochter Fayen en familie Van Ee met hun dochter Julia. Naast onze felicitaties
wensen we hen ook Gods zegen toe bij de opvoeding van de kinderen!

Afscheid
Na een korte periode in Nederland nemen we afscheid van Boaz en Lara op ’t Hof. Ze vertrekken
weer naar Oeganda. We wensen hen en de familie Gods zegen toe. In de tijd dat de familie in
Nederland was, werd Micha geboren. Ook van harte gefeliciteerd.

Welkom
Na de zomervakantie kwam Zadok Verhoef bij ons op school in groep 0/1/2b en op 5 oktober
verwachten we Anniek Mol in groep 7. Allebei van harte welkom en we hopen dat jullie een
goede tijd op De Zaaier tegemoet gaan.

Inspectierapport
In de nieuwsbrief van april vertelden we over het inspectiebezoek in die maand. Op 23 augustus
kregen we het definitieve rapport. We zijn dankbaar voor de beoordeling met een voldoende. Op
de website van onze school kunt u het rapport inzien.

Data boeken-uitleen
Waarschijnlijk is door de Corona-periode is de boeken uitleen op donderdagmorgen minder druk.
We willen u graag wijzen op de mogelijkheid om boeken op school te lenen!
Ook de ouders van de kinderen die gebruik maken van de prentotheek (groep 0/1/2) zijn van
harte welkom op donderdagmorgen van 8.30 – 9.00 uur om boeken te lenen.
Data: 15/9, 29/9, 13/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12, 12/01, 26/01, 09/12, 23/02, 09/03, 23/03,
06/04, 20/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/6 (laatste uitleendag!), 6/7 (alleen inleveren!) Deze data
vindt u ook op de website.

Kinderboekenweek
Ook dit jaar staat er vanaf 3 oktober een Kinderboekenweek gepland op De Zaaier. We vinden
het als school belangrijk dat er aandacht is voor boeken, (voor)lezen en vooral het plezier wat dit
kan opleveren.

Woord en Daad op maandag
Iedere maandag wordt er geld ”ingezameld” voor onze sponsorkinderen via Woord en Daad.
Omdat het aantal groepen de laatste jaren minder is geworden, moeten we helaas 2 kinderen
teleurstellen. Mogelijk is er iemand van de ouders die het van ons wil overnemen. Wilt u dan
contact opnemen met juf Hendriksen? Graag willen nog een keer de sponsoring op maandag van
harte bij u aanbevelen. We geven hierbij het
rekeningnummer van de zendingsrekening.
Dan kunt u eventueel een gift overmaken NL
02 RABO 0159 4455 15 t.n.v. Ver. St. Sch.
m.d. Bijbel.

Airborne klassendag
Woensdag 14 september waren de groepen 6/7, 7 en 8 aanwezig op de Ginkelse Heide voor de
Airborne Klassendag. De luchtmobiele brigade showden ons hun materieel, er werd gesport, de
geschiedenis van de luchtlanding werd verteld en we gingen in gesprek met veteranen. En
tussendoor werden we nog getrakteerd op een massale dropping vanuit oude vliegtuigen en een
helikopter. Op de website kunt u de andere foto’s bekijken. Het wachtwoord voor de foto’s is
Harskamp69!

Prinsjesdag
In diverse klassen is stilgestaan bij Prinsjesdag. In groep 7 echter ging juf Klijer uitgebreid aan de
slag. Er werd zelfs een echt debat gevoerd! Op de website staan meer foto’s.

Hoofdluis
Na de herfstvakantie vindt de eerstvolgende 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. v.d. Brink-Versteeg melden: 0318-457579.

