
 

 

Nieuwsbrief 
 

Personeel 

Juf Van den Top  en juf Van Ginkel hebben hun werk weer opgepakt, na een periode van 
zwangerschapsverlof. Juf Van Hoef hoopt deze week weer te beginnen in groep 5, na 
een periode van zwangerschapsverlof. Ook juf Van Nieuwenhuyzen is naast de 
woensdag ook haar werk in groep 7 op vrijdag weer aan het opbouwen.  
 

Oudercommissie 

 
We nemen afscheid van mevrouw Pater en mevrouw Roelofsen. Heel hartelijk bedankt 
voor jullie inzet in de afgelopen vier jaar bij allerlei activiteiten. Helaas konden jullie 
door de Coronaperiode alle energie niet kwijt! Dank voor de fijne samenwerking. 
 
 

We heten mevrouw v.d. Brink (Otterloseweg) en mevrouw  Drost (Harderwijkerweg) van harte welkom als 
nieuwe leden van de oudercommissie . Zij nemen de taken over. Fijn dat u zich beschikbaar stelde. 

 

Herinnering aanmelding nieuwe leerlingen  

Op “De Zaaier” willen we zo spoedig mogelijk weer gaan bekijken hoe we de 
groepen het komende cursusjaar in gaan delen. Om daar inzicht in te krijgen 
moeten we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in het cursusjaar 2023-
2024. 
 
Op 19 en 26  januari was er de mogelijkheid om kinderen aan te melden op school. 
Mocht het u ontgaan zijn, bij deze een herinnering. 
 

Het gaat om kinderen die vóór 1 december 2024 vier jaar worden.  
Wilt u zo vriendelijk zijn dit bericht door te geven aan familie, buren of kennissen met kinderen in deze 

leeftijd? Bij voorbaat onze hartelijke dank.   

 

Fantasiefiguur van plastic en papier marché in groep 6-7 
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Stagiaires 

Juf Van den Hoek heeft afscheid van ons genomen, haar stageperiode bij ons op school zit er weer op. 
Hartelijk bedankt voor uw inzet, juf! 
We heten juf Bleyenberg welkom, zij is voor haar stage (voornamelijk in groep 6) bij ons op school. Ze 
hoopt er tot medio april te zijn.  
 

Voorlezen  

Ieder jaar komt het weer terug: het belang van voorlezen. 
Wij doen het in de klas, u wellicht thuis met een prentenboek of een verhaal. Het kunnen gouden 
momenten zijn!   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
We doen het ook omdat het zo goed is voor de ontwikkeling van de kinderen: 

 voorlezen vergroot de liefde voor boeken 

 voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen 

 voorlezen werkt rustgevend 

 voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind 

 voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten 

 voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen 

 voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten 

 voorlezen verhoogt de concentratie 

 voorlezen vergroot de woordenschat 

 voorlezen vergroot de kennis van de wereld  

 voorlezen versterkt het voorstellingsvermogen 

 als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan 

lezen 

We willen dit als school graag stimuleren. Daarom mogen alle leerlingen van groep 0-4 boeken lenen bij 

onze schoolbibliotheek!  

We hopen dat veel kinderen en ouders van deze mooie gelegenheid gebruik maken. 

We hopen dat we u z.s.m. kunnen doorgeven dat u weer welkom bent bij de uitleen. 

De geplande uitleendata van dit cursusjaar zijn D.V. 09/02, 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 site.  

 

  

Elke letter een verhaal 
elk woord een betekenis. 
Samen vormen ze een zin 
en zinnen een geschiedenis. 
 
Gevangen tussen kaft en kaft, 
gebonden vellen papier, 
is elk boek een verrassing, 
zorgt voor plezier. 
 



 

Hulp gevraagd 

Op dinsdagmiddag vanaf de herfstvakantie tot ongeveer de zomervakantie worden er boeken uitgeleend 
aan de kinderen van groep 6 t/m 8. De kinderen gebruiken de boeken om een spreekbeurt voor te 
bereiden. Mevrouw Drost en mevrouw Morren doen dit al weer een hele tijd. Mevrouw Drost heeft 
aangegeven te stoppen. We zijn dus op zoek naar iemand die haar taak wil overnemen. (De uitleentijd is 
van 13.30 uur tot ongeveer 14.30 uur om de andere week) 

We zijn benieuwd wie mevr. Morren gaat assisteren. Voor info bel met school of mevr. Morren 06-
51179723.  

We willen mevrouw Drost heel hartelijk danken voor haar inzet in de zeven jaar (!) dat ze dit heeft 
gedaan. 

 

Hoofdluis     

De controle is geweest en het is gebleken dat de school ‘’luisvrij’’ is. Dit is heel fijn. 
Heeft u een vraag of ziet u hoofdluis of neten bij uw kind, dan kunt u dat doorgeven aan mevr. v.d. Brink-
Versteeg: 0318-457579. 
 

Tenslotte 

We waren heel blij dat we op 9 januari na de kerstvakantie de kinderen welkom konden heten. We 
hadden een mooie start van het nieuwe jaar! 
 


