Beste ouders,
Er ligt weer een onstuimige periode achter ons. Het onderwijs op afstand heeft toch heel
wat impact op ons allemaal gehad. Het leven met maatregelen, geconfronteerd worden
met de gevolgen en de verschillende meningen daarover, geven soms best wel eens een
gevoel van onrust en onzekerheid. In deze dagen moest ik denken aan de uitspraak van
Augustinus (354-430) ’rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U’ Hij

schreef dat uiteraard in een totaal andere context maar ik gun u allen dat u op
deze manier rust kan vinden in deze onrustige tijd.
Wat ik ook graag met u wilt delen is dat we erg genoten hebben van het schaatsen
op de ijsbaan. Daar keek ik letterlijk (vanuit de school) en figuurlijk naar uit. Wat
fijn dat dit kon en mocht.
Met vriendelijke groet,
J. (Jaco) Offermans
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Terugblik op het onderwijs op afstand
Bijna 8 weken zijn de kinderen niet op school geweest. Dat is een periode die nog langer is dan de
zomervakantie. We realiseren ons heel goed wat dit voor de gezinnen betekend heeft. Er is veel van
u gevraagd. Helemaal stil was het niet in de school. Er waren altijd kinderen die gebruik moesten
maken van de noodopvang. Daarnaast hebben we ook wat kinderen op bepaalde momenten naar
school laten komen die om didactische of pedagogische redenen vielen onder de “kwetsbare”
kinderen. Op die manier konden de leerkrachten toch nog een beetje contact houden. Door middel
van de enquête heeft u ons teruggegeven hoe het ervaren heeft. We zijn blij met de positieve
reacties. We hebben elkaar nodig gehad en samen hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen toch
les gekregen hebben. Hoewel er in de media veel gesproken wordt over de achterstanden, willen wij
graag benadrukken dat er ondanks alles juist veel gedaan is. We hebben in de afgelopen week de
Cito-toetsen afgenomen. Aan de hand daarvan stemmen we ons onderwijs weer af en gaan we
gewoon doen wat het beste is voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

En hoe verder?
•

•

•

•

Na de voorjaarsvakantie zetten we het continurooster in elk geval nog één week door.
Daarna willen we kijken of het weer terug kan naar het normale rooster. Dat heeft namelijk
toch onze voorkeur.
Vandaag hebben de kinderen de rapporten meegekregen. Daar zitten de Cito-resultaten
nog niet in. Omdat nog niet alle kinderen de toetsen hebben kunnen maken, zullen we dit
pas na de vakantie kunnen afronden en verwerken. Op vrijdag 12 maart geven we deze mee.
In de week van 15 maart willen we de contactavond houden. We gaan dit spreiden over
meerder dagen. Via Parro kunt u weer inschrijven. We weten nog niet of dit al fysiek kan.
Houd er dus rekening mee dat het een online contactmoment kan zijn.
We gaan het gymmen in de zaal weer oppakken. Volgens de richtlijnen moeten we in
cohorten werken. Dat gaan we ook tijdens de gymlessen organiseren. Op die manier
proberen we een eventuele verspreiding van het virus te beperken en kunnen we een
grootschalige quarantaine voorkomen.
Verder blijven de andere maatregelen gewoon van kracht.

Toekomst van de Zaaier
In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we u al iets verteld over de toekomst van de school en wat
dit betekent voor ons onderwijs. We zijn inmiddels al weer wat stappen verder. We hebben ons
verdiept in de visie en missie van de school. Dat is namelijk onze basis. We hebben dit opnieuw
geformuleerd. Daarnaast hebben we online bezoeken gebracht aan andere kleine scholen. Zij
hebben ons kunnen vertellen hoe zij hun onderwijs hebben georganiseerd. Nu zijn wij in de fase dat
we het concept voor onze school willen gaan vormgeven. Dat willen we echter niet zonder u doen.
We kunnen ons voorstellen dat u daar vragen over heeft. In ons oorspronkelijk plan hadden we een
ouderavond willen organiseren. Dat kan helaas nog niet, daarom hebben we twee online
momenten gepland, namelijk op 24 en 25 maart. U krijgt na de vakantie via Parro een bericht zodat
u zich kunt inschrijven. We zullen u op die avond meenemen in onze zoektocht naar een nieuw
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concept. We zijn uiteraard nieuwsgierig naar uw vragen en stellen uw meedenken ook op prijs. Het
gaat tenslotte om het onderwijs voor uw kinderen.

Biddag
Helaas moeten we het met biddag toch weer anders doen dan we gewend zijn. Omdat ons gevraagd
wordt in cohorten te werken kunnen we niet met z’n allen naar de kerk. We hebben contact gehad
met de predikant en besloten dat we op school blijven. We zullen van half 9 tot de pauze uitgebreid
stilstaan bij biddag. Daarvoor maken we gebruik van de materialen die aangeboden worden door de
HGJB. Het thema van dit jaar is de biddende bouwer, waarbij Nehemia 2 centraal staat. Normaal
gesproken is de onderbouw op die morgen vrij. Deze keer zouden we graag met alle kinderen in de
klas de biddag willen vieren. Vooral ook omdat de kinderen al zo veel thuis gezeten hebben, leek het
ons goed om ook de kinderen van groep 1-4 naar school te laten komen. Mocht u daar een bezwaar
bij hebben omdat u toch iets gepland had staan, dan horen we dat graag.

E-waste race
Vorig jaar is de E-waste race heel vlot van start gegaan. De kinderen van groep 8 kunnen dit zich vast
nog wel herinneren. Wat hadden we toen veel opgehaald, er was zelfs een heuse Wingerdse
milieustraat voor elektronisch afval opgericht!
Ik kan me voorstellen dat u als ouders en jullie als kinderen van de andere groepen niet precies
weten wat we er mee bedoelen. Daarom nog een korte uitleg. De E-waste race is een wedstrijd
waarbij de kinderen zoveel mogelijk elektronisch afval inzamelen. Dit afval, wat anders in het
restafval belandt, bevat vaak goede materialen die hergebruikt kunnen worden. De kinderen halen
deze materialen op en deze worden dan later verwerkt. Hierdoor leren ze hun afval goed te scheiden
en zijn ze ook nog goed bezig voor het milieu.
Helaas kon de E-waste race vorig jaar niet worden afgemaakt. Dit jaar hopen we dat dit wel kan,
maar wel iets aangepast.
De kinderen mogen niet langs de deuren gaan om materialen op te halen. Wel mogen de kinderen
bij familie waar ze anders ook komen materialen verzamelen. De kinderen van de groepen 5 tot en
met 8 krijgen (digitaal) daar woensdag na de vakantie nog een gastles over.
Het zal fijn zijn als u als ouders elektronisch afval apart kunt houden voor ons. U kunt hierbij denken
aan, mobiele telefoons, opladers, koffiezetapparaten maar ook computer (schermen). Kortom, bijna
alles waar een snoer inzit of waar elektronisch materiaal inzit.
Er is wel een maar, we kunnen niet alle materialen ophalen. Materialen die niet in de normale
afvalcontainers passen mogen we niet ophalen. Denk aan wasmachines, koelkasten etc.
Spaart u mee?! Namens alle kinderen van groep 5-8, meester Hilbert Donker

Wonderlijk Gemaakt
Op 11 maart gaan we weer starten met de lessen “Wonderlijk gemaakt”. Dit zijn lessen over
de seksuele opvoeding. We beseffen dat dit belangrijke deel van de opvoeding in de eerste
plaats onder de verantwoording valt van u, als ouders. Daarom krijgt u van ons vooraf een
informatieboekje waarin u kunt zien welke lessen er aan de orde zijn in de groep van uw
kind zodat u ook thuis aandacht aan kunt besteden door uw kind hierop voor te bereiden. In het
boekje zit een inlegvel waarop u kunt zien welke lessen dit jaar aan bod komen.
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Voorjaarsvakantie.
Van 22 februari tot 26 februari is de voorjaarsvakantie. Het lijkt mooi weer te worden. We hopen dat
we daar van kunnen genieten en ons weer kunnen opladen. Op 1 maart verwachten we de kinderen
weer op school.
In de week na de vakantie is er altijd luizencontrole. Maar ook dat kunnen we nog niet inplannen. We
vragen of u thuis zelf uw kinderen wilt controleren.

Het team van De Zaaier wenst u en de kinderen een fijne voorjaarsvakantie
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