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Het zwangerschapsverlof van juf Jansen begint na de herfstvakantie. We hopen te zijner op een
blij bericht! Juf Le Fèbre (een goede bekende voor de groep) is bereid gevonden haar te
vervangen op de dinsdag. Daar zijn we erg blij mee!

2/11 dankdag
8/11 nationaal
schoolontbijt
22/11 en 23/11
contactavonden

Juf Nieuwenhuyzen is al enkele weken met ziekteverlof. Op advies van de verzuimconsulent van
de Arbodienst zal ze na de herfstvakantie weer voor enkele uren op school zijn en in de weken
erna het werk op aan bouwen. We hopen met haar dat het allemaal gaat lukken.
Er is blijdschap in het gezin van juf Van Ginkel.
De juf en haar man ontvingen op 17 oktober een
dochter en zusje Tess. Tess is het zusje van Bibi.

Verjaardagen

We feliciteren hen van harte en wensen hen
Gods zegen toe!

5/11 Juf Donker
14/11 Juf

Op 19 oktober ontvingen juf Van Hoef en haar man een

Nieuwenhuyzen

zoon. Blij en dankbaar vertellen ze dat hun zoon Geurt
Matthéüs heet. Zijn roepnaam is Martijn. Ook van harte
gefeliciteerd en we wensen de zegen van God bij de
opvoeding.

Geboren
Bij familie Van Hierden is een dochter geboren, ze wordt Jade genoemd. We feliciteren hen van harte en wensen de
ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Kinderboekenweek
Terugblik op de Kinderboekenweek
Wat een Gi-ga-groene Kinderboekenweek hebben we achter de rug! En
op maandag 10 oktober waren bijna alle leerlingen en juffrouwen en
meesters in het groen gekleed: echt een feest!
Het is een week waarin het lezen en voorlezen centraal staan. Wij
vinden lezen op school erg belangrijk! Het plezier rond lezen komt met

een leeswedstrijd echt tot leven. Er waren klassen die zelfs een high tea organiseerden op de dag van de wedstrijd in
eigen groep. Lezen en genieten!
Vooral als we gaan luisteren naar de kinderen die in de hal mogen lezen. Ze zijn tot voorbeeld voor groep 3 waarvan
de meeste kinderen met open mond aan het luisteren en kijken waren wat er allemaal ging gebeuren. We hopen als
school dat u als ouders uw kinderen blijft stimuleren tot lezen. Kom gerust naar de boeken uitleen in de hal op
donderdag vanaf 8.30-9.00 uur. De data (en foto’s van de leeswedstrijd) staan op de website van school.

Boekenluitleen
We willen graag er aan herinneren dat alle ouders om de week op donderdagmorgen van 8.30 – 9.00 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 22 en 23 november staan de contactavonden gepland. We hopen u dan weer in school te ontmoeten. Op
dinsdagavond zal er iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vanaf 19.00 uur aanwezig zijn in de hal van
de school. Hebt u vragen voor hen, stel ze gerust. Ze nemen de tijd voor u.

Gebruik Parro voor contactavond
Voor het inplannen van de gesprekken van de contactavonden in november maken we gebruik van Parro. 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 (tot nu toe) 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. Ouders van nieuwe leerlingen hebben ook een bericht
gekregen om Parro te activeren. U kunt Parro gebruiken op de computer, maar ook als app op uw mobiel/tablet.

Stagiaires
Na de herfstvakantie hopen we een pabostudente van de Driestar te begroeten die dit jaar haar stage op De Zaaier
loopt. In de loop van het jaar hoopt ze nog drie keer drie weken te komen. We heten Juf Klok 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!

Engels op De Zaaier
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode Engels:
‘Holmwoods’. Schoolbreed werken nu alle groepen met dezelfde
methode. Dat zorgt voor een mooie doorgaande leerlijn. Naast
vakinhoudelijke veranderingen, zijn we de bovenbouwgroepen ook
anders gaan organiseren.
De groepen 1 tot en met 5 krijgen dit vak in hun eigen groep
aangeboden. De leerkrachten maken daar onder andere gebruik
van zogenoemde ‘flashcards’, platen waaraan Engelse woorden
zijn gekoppeld. Ook is er veel aandacht voor spreken en luisteren.

Vanaf groep 6 gaan we groep doorbrekend werken. We hebben de leerlingen een instaptoets laten maken om hun
startniveau te bepalen. Op basis daarvan
zijn de kinderen ingedeeld in groepen.
Deze groepen hebben de namen London,
Belfast, Edinburgh, Cardiff en Cambridge.
Londen en Belfast staan voor Beginners,
Edinburgh en Cardiff voor Explorers en
Cambridge voor de overige hogere
niveaus. Onze vaste tijd voor Engels is
maandagmiddag van 13.15-14.00 uur.
Op deze manier hopen we dat alle
leerlingen groeien in het lezen, luisteren,
schrijven en spreken van de Engelse taal!
Engels in groep 5

Dankdag 2022
Woensdag 2 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
“Beroepen in de Bijbel”. 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. dinsdag 8 november hoeven de kinderen
thuis niet te ontbijten. We doen het met elkaar op school! We beginnen op de normale schooltijd.

Afspraken
Op blz. 5 t/m 8 van de schoolgids staat een aantal afspraken die we hanteren om het op school veilig en gezellig te
houden. Eén van deze afspraken willen we nog een extra onder de aandacht brengen omdat we zien dat niet iedereen
zich eraan houdt:
Om de school veilig en gezellig te houden, neem je geen (zak)mes, aansteker, vuurwerk, rookwaren, mobiele telefoon,
mp3-speler, smartwatches en aanverwante artikelen mee naar school.
Wilt u samen met uw kind erop letten dat we allemaal ons aan deze afspraak houden? Alvast bedankt!

Schoolspot
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel
korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde
producten bestellen.
Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs
helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met
korting.

Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast
sluit de basisschool van uw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende
leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel.
Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of uw kind inderdaad een
leerling is van de opgegeven basisschool.
Klik voor meer informatie (https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot) of ga naar de website
(https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling) om een account aan te maken.

Hoofdluis
Na de herfstvakantie is er weer een controle. 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. v.d. Brink-Versteeg melden: 0318-457579.

Werkzaamheden Laarweg
Opnieuw krijgen we wat met overlast te maken op de Laarweg. De “dunne” stoeptegels
worden vervangen door dikkere en de rijbaan wordt opnieuw bestraat in verband met het
nazakken van de riool aansluitingen. Het werk start op 24 oktober en duurt ongeveer twee
weken. Wilt u de kleuters in de week na de herfstvakantie via de Molenweg naar de klas brengen, zoveel mogelijk
lopend of fietsend komen en uw auto niet op de Molenweg parkeren? Bij de Spil is ruimte. We hopen dat de klus snel
“geklaard” is.

Hervormingsdag
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!...’

