
 

“De Zaaier is een dorpsschool met on-

geveer 230 leerlingen. 

 

“Groeien in toegeruste aarde” is de 

missie van onze school. Zoals een ko-

renhalm goede grond nodig heeft om 

voorspoedig te groeien, zo kan een 

kind alleen tot ontplooiing komen in 

een verantwoord pedagogisch klimaat. 

Dit betekent dat wij als leerkrachten 

van De Zaaier de kinderen bekend wil-

len maken met het Woord van God. 

Ieder kind zien we als een schepsel van 

God, met hoogstpersoonlijke mogelijk-

heden en beperkingen. In principe 

worden alle leerlingen toegelaten. Wel 

verwachten we van ouders/ verzorgers 

dat ze de statuten van de vereniging 

onderschrijven dan wel respecteren.  

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
 

Op “De Zaaier” willen we binnenkort 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 U kunt uw zoon / dochter aanmelden op 
 

D.V. donderdag 19 januari of  
donderdag 26 januari 2023 

 

in de directiekamer van “De Zaaier”. 

 
Het gaat om kinderen die vóór 1 december 2024 vier jaar  

worden. Meldt u uw eerste kind aan, dan verwachten we u op 19 
januari. 

Om voldoende tijd te hebben voor een gesprek en een kennismaking 
met de kleutergroepen zijn de ouders met de achternaam   

A t/m M welkom tussen  9.00  en  10.15 uur en de ouders met de 
achternaam N t/m Z tussen  10.15 en 12.00 uur.  

U kunt eventueel ook een telefonische afspraak maken voor een 
ander tijdstip als u deze ochtend niet kunt komen. 

 
Heeft u al kinderen op “De Zaaier”, dan verwachten we u op  

26 januari  tussen 8.30 uur en 12.00 uur 
 

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. 

        Met vriendelijke groet, 
         E. Mosterd 
 


