
 

Nieuwsbrief 
  

 

 

Personeel 
Juf Le Fèbre heeft haar werk in groep 0/1/2 A opgepakt,  

ter vervanging van juf Jansen die met 

zwangerschapsverlof is.  

 

Geboren 

Op 12 november is in het gezin van juf Jansen een zoon 
geboren: Sevijn Juda Albert.  
We feliciteren de juf en haar gezin van harte en wensen 
hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Sevijn. 

 

Nieuwe directeur-bestuurder 

Zoals u vorige week per brief is meegedeeld door ons bestuur is per D.V 1 augustus 

meester Van Ee benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van “De Zaaier”. 

We zijn dankbaar dat in de a.s. vacature mocht worden voorzien en we beseffen dat er 

veel scholen zijn die langere tijd moeten wachten op het vervullen van een directie-

vacature. Zoals u wellicht van de kinderen hebt gehoord en/of op de site hebt gezien, 

hebben we dit heuglijke feit dinsdagmorgen aan de kinderen verteld. 

We zongen samen: “U alleen, U loven wij, ja wij loven U o Heer’!  

 

 

 

 

  

November  

2022 

Belangrijke data 

22 december: 

 

Kerstfeest van de 

kleuters, aanvang 

19.00 uur  

23 december: 

Groep 3-8: ’s 

Morgens 

Kerstviering met de 

eigen groep 

Groep 5-8 die dag 

om half 3 vrij 

23 december t/m 

7 januari: 

Kerstvakantie 

Verjaardagen 

10/12 

 Juf Krooneman 

 



 

Nationaal schoolontbijt 

Dinsdag 8 november hebben we met elkaar genoten van een ontbijt op school. 

Met dank aan de Plus die de producten geleverd heeft en een belangrijke sponsor was! 

 

 
Ontbijt in groep 0/1/2 B 

 

Contactavonden 
Ook deze keer was er weer een goede opkomst bij de contactavonden van vorige week. Fijn uw 
betrokkenheid te zien! Had u achteraf nog meer willen weten of zeggen, neem gerust contact op met de 
leerkracht van uw kind.    
 

Vlag 

Aangezien de oude vlag versleten was, hebben we een nieuwe vlag aangeschaft. 
Om de zichtbaarheid (ook bij windstil weer) te vergroten, is het een mooie banner 
geworden.  
 

Burgerschap 

Beste ouder, 
Speelt uw kind een muziekinstrument? Bijvoorbeeld blokfluit, gitaar, keyboard of 
viool? Dan is er de mogelijkheid voor een mini optreden in verpleeghuis Metje in 
Harskamp! Hier wonen 22 ouderen met dementie die ontzettend kunnen genieten 
van muziek én van kinderen. We zouden het erg leuk vinden als uw kind of een 
klein groepje kinderen iets wil laten horen van wat ze al kunnen spelen. Dit zou op 
de 3 woonkamers kunnen en hoeft niet heel lang te zijn, een paar liedjes is al erg 
leuk!  
Wilt u hierover meer weten of wilt u uw kind aanmelden? Dan graag een mailtje 

naar: jrijkevink@opella.nl  
Samen kunnen we dan kijken naar mogelijkheden. 
 
Hartelijke groet, 
Judith Rijke 
Activiteitenbegeleider Metje  

 

mailto:jrijkevink@opella.nl


 

MR 
Op 15 december 2022 hoopt de Medezeggenschapsraad weer te vergaderen. De agenda vindt u 
binnenkort op de site van onze school. 
 

Streetwise 

Maandag 28 november kwam ANWB Streetwise weer op school. Dit is een tweejaarlijks evenement. Alle 
kinderen leerden weer veel over ‘veiligheid in het verkeer’. Op een leerzame en leuke manier leerden de 
kinderen dat het belangrijk is goed uit te kijken met oversteken, dat auto’s een lange remweg hebben en 
dat het zicht sterk verminderd wanneer je teveel alcohol, medicijnen of drugs hebt gebruikt. Het was 
weer een leerzame dag. 
 

 

 

‘Kerstpost’ 
We herinneren u aan de regel dat kerstpost voor kinderen niet op school wordt uitgedeeld. We hebben 

deze regel ingesteld omdat het voor veel kinderen en ouders een verplichting kan gaan worden zoveel 

mogelijk kaarten te geven en te krijgen. Ook kost het te veel tijd en aandacht van de leerkrachten om dit 

allemaal in goede banen te leiden. 

 


