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Beste ouder/verzorger,
Na een periode van vakantie hopen we volgende week weer te starten.
We zijn de Heere God dankbaar voor de bewaring en besparing in de
achterliggende periode.
“De Heere, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw
handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de
vrucht van uw land, ten goede.” Bovenstaande tekst uit
Deuteronomium stond centraal in de jaaropening met het team.
Iedere keer als je een nieuw jaar ingaat, denk je vaak onwillekeurig:
“Wat zal het brengen aan lief en leed? “ Voor ons eigen leven en voor de
wijde cirkel om ons heen. Zo’n nieuw schooljaar kun je vergelijken met
een leeg vel, waarop nog van alles geschreven kan worden. Die
gedachte kan je blij maken, als je denkt aan alle mogelijkheden die het
nieuwe jaar biedt. Maar is het leven minder rooskleurig, dan kan een
blank vel iets zijn wat je beangstigt, of opzadelt met een onbestemd
gevoel. Het is hoe dan ook heilzaam om te beseffen dat een nieuw jaar
voor God geen ongevuld vel is. Soms lijkt de Heere God, net als de zon,
verborgen voor ons oog. Maar dag aan dag is Hij bij ons, in goede en in
moeilijke tijden. Daar mogen we op vertrouwen.
We zien ernaar uit om de kinderen met dit besef maandag weer te
mogen ontvangen!

Terugblik studiedag
Donderdag 23 augustus begonnen wij ons schooljaar met een
teamscholing. Deze dag zijn we bezig geweest met de nieuwe manier
van werken op chromebooks. ’s Morgens kregen we scholing over “De
Vreedzame School” en over het werken met de chromebooks. In de
middag kregen we scholing over ‘Snappet’, dat is het programma waar
de leerlingen van groep 4 tot en met 8 hun rekenen op maken.

Aanwezigheid directie
Na de zomervakantie zal Jeanette de directietaken van Heidi op zich
blijven nemen zolang dat nodig is. Zij zal op de woensdag en vrijdag
aanwezig zijn op de Zaaier. Het is fijn dat Jeanette na de vakantie haar
een dag extra op de Zaaier is. Mocht u Jeanette willen spreken /
bereiken dan kan dat op het e-mailadres: interim@bsdezaaier.nl of
telefonisch op haar werkdagen.




12 september startgesprekken
24 september week van
ontmoeting – start actie
schoenendoos
 24,25,27 september papa en
mama kijkmomenten in groep
1-3
 24,27 september kijkmoment
Jeelo groep 4-8
 26 september korfbalmorgen
 28 september meester- en
juffendag
Voor alle data geldt Deo Volente!

Schoolkalender
Woensdag hebben alle oudste
kinderen
de
schoolkalender
meegekregen.

Startgesprekken
Deze week heeft u zoon of dochter
het formulier meegekregen. Deze
graag zo spoedig mogelijk inleveren
bij de groepsleerkracht.

Gezocht:
Wij zijn op zoek naar ouders/
verzorgers/kennissen/buren/opa of
oma’s die op maandag/vrijdag
willen overblijven.

De Zaaier
Broekhuizenstraat 10
3784 WT Terschuur
Telefoon: 0342 461667
E-mail : info@bsdezaaier.nl
Website: www.bsdezaaier.nl

Nieuwe gezichten in de school

Overblijven

In onze school is op dit moment nog een nieuwe juf. Zij is IB-er en
ondersteunt juf Ineke de eerste maanden. Hieronder stelt ze zich voor.

Kinderen die niet overblijven zijn
’s middags vanaf 13.00 uur
welkom op het plein. Niet
eerder!
Meer informatie over overblijven
heeft u deze week per mail
gehad.

De komende periode zult u mij, een nieuw gezicht, op De Zaaier kunnen
aantreffen. Ik ben Margreet Moggré en loop al aardig wat jaartjes in het
onderwijs mee. Eerst als leerkracht en de laatste 10 jaar als intern begeleider
en onderbouwcoördinator. Na een paar maanden uit de roulatie te zijn
geweest, ben ik na de zomervakantie gestart met reïntegreren op De Zaaier.
Op dit moment ben ik maandag- en donderdagmorgen aanwezig en als alles
goed gaat, zal dat de komende weken steeds meer worden. Ik zie de
komende tijd met vertrouwen tegemoet en wie weet ontmoeten we elkaar.

Hartelijke groet,
Margreet Moggré
Juf Anouk
Een aantal ouders heeft gevraagd of ze juf Anouk kunnen ‘volgen’ op haar
reis. Hieronder delen we een mogelijkheid hiervoor.
https://www.polarsteps.com/kattukkersonthemove

Schoolgids
De schoolgids wordt niet in
gedrukte vorm verspreid maar is
digitaal beschikbaar en wordt
zodra gereed gepubliceerd op de
website.

Plastic zakken
We willen graag wat plastic
zakken op school om
bijvoorbeeld spullen mee naar
huis te geven.

Eerste hulp bij invallen (EHBI)
We zijn heel blij en dankbaar dat alle vacatures op onze
school vervuld zijn. Tegelijk horen we geluiden om ons heen van nog
niet vervulde vacatures. Ook de invalpool is nagenoeg leeg. We maken
ons in die zin wel zorgen over de
komende maanden. Daarom zullen we u binnenkort informeren over de
opvangmogelijkheden bij ziekte en vragen we u tegelijk of u zelf bereid
bent of in uw kennissenkring nog namen kent van mensen die geschikt
zijn voor eventuele invaldagen. Daarbij is wettelijk een onderwijsbevoegd
heid van belang, maar het zou maar zo eens kunnen zijn dat ook ander
HBO-ers hiervoor benaderd gaan worden in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
het team

We wensen iedereen een
heel fijn schooljaar
toe!

