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VOORWOORD
‘Groeien en bloeien’ .
Dat is de typering van GBS De Zaaier. We werken en leven
met de Bijbel als basis, vanuit een open houding. We geven
onderwijs in een veilige omgeving, waar de kinderen samen
hun unieke talenten kunnen ontwikkelen. Op De Zaaier willen
we kinderen iets laten zien van de liefde van onze hemelse
Vader voor ons. Hij wijst ons de weg, heeft onvoorwaardelijk
lief en door zijn lijden en sterven mogen wij leven.
Alle gezinnen ontvangen aan het begin van het jaar een digitale schoolgids. Hierin staat meer geschreven over onze visie
op en de uitvoering van het onderwijs. Daarnaast delen we
aan alle gezinnen deze infogids uit. Deze gids bevat vooral
veel praktische informatie, ter aanvulling op de schoolgids.
Hebt u wensen betreffende de infogids of suggesties voor
verbetering? Neemt u dan gerust contact op.
Wij hopen van harte dat we op De Zaaier ook in dit nieuwe
cursusjaar een omgeving creëren waarin de kinderen hun
eigen weg zullen ontdekken. Aan Zijn Hand.
Namens het team van GBS De Zaaier,
Tim Hoogendoorn
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SCHOOLTIJDEN

Wij hanteren op De Zaaier een continurooster. De schooltijden voor alle groepen zien er als volgt uit:
Maandag:
8.30 tot 14.30 uur
Dinsdag: 		
8.30 tot 14.30 uur
Woensdag:
8.30 tot 12.30 uur (alle kleuters vrij!)
Donderdag:
8.30 tot 14.30 uur
Vrijdag: 		
8.30 tot 14.30 uur
De ochtendpauze is om: 10.15-10.30 uur
De middagpauze is om: 12.15-12.45 uur
Kinderen die na hun vierde verjaardag in de kleutergroepen instromen gaan, afhankelijk van de instroomdatum, drie of vier
dagen in de week naar school

INSTROOMDATA (JONGSTE KINDEREN)
Instroom

1e wenmoment
08.30 - 12.15 uur
Met ouders

2e wenmoment
08.30 - 12.15 uur
Zonder ouders

3 september 2018

10 juli (doorschuifmoment)

Geen wenmoment

29 oktober 2018

16 oktober

18 oktober

26 november 2018

13 november

15 november

7 januari 2019

11 december

13 december

28 januari 2019

15 januari

17 januari

25 februari 2019

12 februari

14 februari

25 maart 2019

12 maart

14 maart

6 mei 2019

16 april

18 april

27 mei 2019

14 mei

16 mei

11 juni*

13 juni*

24 juni 2019*
* onder voorbehoud
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HALEN EN BRENGEN

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 de school binnenlopen, eventueel samen met hun ouders. Voor de
groepen 5 t/m 8 hebben we de regel dat enkele minuten voor het begin van de schooldag de bel gaat. De kinderen komen
dan binnen. Groep 4 mag tot de herfstvakantie vanaf 8.20 naar binnen, daarna sluiten zij zich aan bij groep 5 t/m 8.
De ervaring leert dat het in de klas erg druk kan worden als alle vaders en moeders ’s ochtends in de klas blijven, en dat het
voor de leerkracht moeilijk is om overzicht over de kinderen te houden. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen
zich veilig voelen in de klas, vragen we de ouders hun kind in de klas te brengen. Kinderen mogen dan rustig in de klas
komen en daar met een opdracht of activiteit beginnen. Natuurlijk is er ook ruimte voor een vraag of opmerking van ouders. Omdat de leerkracht ook op dit tijdstip al goed aandacht voor de kinderen wil hebben liefst zo kort mogelijk. Wanneer
u een uitgebreidere vraag heeft, plannen we graag een gesprek(je) na schooltijd.

VEILIGHEID

In en om de school proberen we steeds alert te zijn op situaties die onveilig zouden kunnen zijn voor de kinderen. De
school staat aan de kruising van de Hessenweg met de Dorpsweg, een druk verkeerspunt. Om veilig bij de school te komen
willen we graag dat u aan de volgende punten denkt:
•
•
•

Wij adviseren u om uw kind de beveiligde zebrapaden rondom de school of op de dorpsweg of Hessenweg te laten
gebruiken
Auto’s kunt u parkeren bij de parkeerplaats van de Albert Heijn of aan de Dorpsweg in één van de parkeerhavens. Wilt
u de auto niet op de weg zetten?
Wilt u, wanneer u uw kind(eren) met de auto komt brengen en met hen meeloopt naar school, niet parkeren rond de
hoofdingang van de praktijk voor Tandheelkunde (hoek Hessenweg / Vechtstraat)? Deze plekken zijn in eerste instantie bestemd voor medewerkers (en bezoekers) van de praktijk.
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VAKANTIEROOSTER EN VRIJE (MID)DAGEN 2018-2019

Vakantierooster
Herfstvakantie				
Kerstvakantie				
Voorjaarsvakantie				
Goede Vrijdag /Pasen Meivakantie		
Hemelvaart				
Tweede Pinksterdag			
Zomervakantie				

ma 22 oktober t/m vr 26 oktober 2018
vr 21 december 2018 vanaf 12:00 uur t/m vr 4 januari 2019
ma 18 februari t/m vr 22 februari 2019
vr 19 april t/m vr 3 mei 2019
Do 30 mei 2019 t/m vrij 31 mei 2019
ma 10 juni 2019
vr 12 juli t/m vr 23 augustus 2019

Studiedagen/vrije dagen
Groep 1 t/m 4 vrij				
Groep 1 t/m 4 vrij				
Groep 1 t/m 8 vrij				
Groep 1 t/m 8 vrij				

maandag 26 en dinsdag 27 november
donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari
donderdag 16 en vrijdag 17 mei
vrijdag 12 juli

Overige belangrijke data
17 september 2018				
Sportdag Hattem
18 en 20 september 2018			
PUK gesprekken
31 oktober 2018				
Schoonmaakavond 1
7 november 2018				Dankdag
13 en 15 november 2018 			
Spreekavond (facultatief)
23 november 				
60 jarig jubileum ‘De Zaaier’. Viering met de Vliegende Speeldoos in
					‘De Open Poort’.
23 november				
Kleutergroepen hele dag vrij. Groep 3- 8 zijn ’s morgens vrij en worden,
					
na de lunch thuis, om 13.00 uur in kerkgebouw ‘De Open Poort’ verwacht.
					
Zij blijven daar de rest van de dag, zij krijgen avondeten.
21 december, vrijdag voor kerst		
Alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij.
9 januari 2019				
Schoonmaakavond 2
23 januari 2019				Voorleesontbijt
8 februari					Rapport 1
12 en 14 februari 2019			
Spreekavond
13 maart 2019				Biddag
16 maart 2019 				
Open dag ‘De Zaaier’
22 maart 2019 				
Reuni ‘De Zaaier’ 60 jaar bestaan.
12 april 2019				Koningsspelen
17 april 2019				
Schoonmaakavond 3
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13,14,15,16 mei 2019			
Avondvierdaagse
28 juni 					Rapport 2
2 juli 					Spreekavond (facultatief)

TIJDEN GYMNASTIEK EN ZWEMMEN
Tijd

Groep

Dag

De Hunze

12.45-13.30

3

Maandag

De Hunze

13.30-14.15

4

Maandag

Eijerdijk

12.45-13.30

5

Maandag

Eijerdijk

13.30-14.15

7

Maandag

Spoorstraat

12.45-13.30

6

Vrijdag

Spoorstraat

13.30-14.15

8

Vrijdag

De kinderen uit de groepen 5 en 6 gaan zwemmen in De Marke. Aan het begin van het schooljaar wordt door de betreffende
leerkracht(en) aangegeven op welke manier en welk moment dit wordt vormgegeven.
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PRAKTISCHE ZAKEN

Gymspullen
Vooral in de herfst- en winterperiode gaan de kleuters naar het speellokaal voor een gymles of een spelles. Ook wordt er
op donderdag regelmatig gebruik gemaakt van het speellokaal. In verband met de hygiëne is het goed dat de kinderen gymschoenen aan hebben. Bij voorkeur met stroeve zolen. U kunt de gymspullen meegeven naar school, daar worden ze bewaard.
Vanaf groep 3 hebben de kinderen gym in gymlokaal De Hunze of in het gymlokaal aan de Eijerdijk. In deze zalen zijn sportkleding en gymschoenen verplicht.
Jarige familieleden
Kleuters vinden het leuk om iets te maken voor hun jarige papa, mama, opa of oma. Het is voor de juf prettig als ze daar ruim
van tevoren rekening mee kan houden. Bij de groepen hangt een kalender, u kunt daar de verjaardagen op aangeven.
Speelgoedmiddag
Elke dinsdagmiddag is het voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 speelgoedmiddag. Zij mogen dan iets van hun eigen speelgoed mee naar school nemen en daar ‘s middags mee spelen. De school is niet verantwoordelijk voor het speelgoed dat de
kinderen mee naar school nemen. Groep 3 mag tot de herfstvakantie op dinsdagmiddag speelgoed meenemen.
Fruit eten of drinken
Iedere pauze is er voor de kinderen gelegenheid om meegebracht fruit en/of drinken te nuttigen. Bij de kleuters gebeurt dat in
de klas. Wilt u bij de jonge kinderen het fruit klaargemaakt mee naar school geven, zodat zij in een kwartier klaar kunnen zijn
met eten en drinken? Vanaf groep 3 krijgen de kinderen voor het buitenspelen in de ochtendpauze 10 minuten de gelegenheid
hun fruit te eten.
Op woensdag hebben wij waterdag op school. Wilt u dan (in ieder geval op die ene dag) uw kind stimuleren om water mee te
nemen naar school. Op die manier proberen we te werken aan een stukje bewustwording van gezond eten en drinken.
GGD/ CJG Hattem
Vanuit de GGD komt er jaarlijks een jeugdverpleegkundige op school. Zij onderzoekt de kinderen van groep 2. Daarover krijgt
u bericht.
Daarnaast houdt zij ook inloopspreekuur als u eventuele vragen hebt.
Jeugdverpleegkundige: Marijke Schat Tel: 088-4433115 www.ggdnog.nl
Verder kunt u voor vragen of tips over opvoeding /maatschappelijk werk ook contact opnemen met het centrum voor jeugd
en gezin in Hattem. (CJG Hattem.) Zij zijn van harte bereid te luisteren en u verder te helpen met vragen of informatie over
opvoeding, ondersteuning e.d. De schoolmaatschappelijk werker is Alie van Ommen. Tel: 088-4433000
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Vertrouwenspersoon.
Als er dingen zijn wat betreft school die u of de kinderen met iemand wil delen dan kunt u dat doen bij de vertrouwenspersoon.
Op school is dat Juf Roelanda Beekhuis.
Externe vertrouwenspersonen zijn:
Dhr A. Lier, 0610045043/ alier@centraalnederland.nl
Mw. E. Brandsen, 06-33141362/ ebrandsen@centraalnederland.nl
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CONTACTGEGEVENS PERSONEEL
Naam

E-mailadres

Functie

Tim Hoogendoorn

tim.hoogendoorn@florion.nl

schoolleider

Joke van Weeghel - Zwanepol

administratie.dezaaier@florion.nl

administratief medewerkster

Ina Askamp

ina.askamp@florion.nl

groep 8

Roelanda Beekhuis-Luursema

roelanda.beekhuis@florion.nl

remedial teacher | Vertrouwenspersoon

Trudy Buffinga - Spans

trudy.buffinga@florion.nl

groep 6

Marja van Delden

marja.vandelden@florion.nl

vogelgroep

Zwannie van Dijk

zwannie.vandijk@florion.nl

onderwijsassistent

Sharon Doosje van der Star

sharon.vanderstar@florion.nl

groep3

Tanja Gerrits

tanja.gerrits@florion.nl

instroomgroep

Barbera Jongsma-Modderman

barbera.jongsma@florion.nl

groep 8

Henriëtte Keep-Bijlsma

henriette.keep@florion.nl

IB-er

Gré Knegt-Heuveling

gre.knegt@florion.nl

groep 4

Bijanka Marsman-Bouwman

bijanka.marsman@florion.nl

vlindergroep

Marleen Medendorp-Maatkamp

marleen.medendorp@florion.nl

groep 4

Werner Modderman

werner.modderman@florion.nl

groep 5

Petra Mooibroek

petra.mooibroek@florion.nl

vogelgroep

Tine Nagelhout - Visser

tine.nagelhout@florion.nl

konijnengroep

Diane van Pijkeren

diane.vanpijkeren@florion.nl

onderwijsassistent

Petronella Ploegman - De Wit

petronella.ploegman@florion.nl

groep 7

Nadien Pruim

nadien.pruim@florion.nl

groep 3 en 6

Sietske Rouault-Rook

sietske.rouault@florion.nl

groep 3

Hanneke Valentijn-Hendriks

hanneke.valentijn@florion.nl

groep 6

Evelien de Vries-Brilman

evelien.devries@florion.nl

groep 3

Janneke Wendt-Jansen

janneke.wendt@florion.nl

vlindergroep

Marjan van Zuijlekom-Meijer

marjan.vanzuijlekom@florion.nl

groep 7

Annelies van Loo

dezaaier@christelijkekinderopvang.nl

Vso/Bso/Tso de Zaaier

U kunt de leerkrachten bereiken per mail.
In urgente gevallen kunt u contact opnemen met
de directeur:
Tim Hoogendoorn: 06-52440444
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Schoolgegevens: GBS De Zaaier
Dorpsweg 117, 8051 XT Hattem
T 038 – 444 18 86
E administratie.dezaaier@florion.nl
I www.gbsdezaaier.nl

Op deze plaats stond in eerdere informatiegidsen een leerlingenlijst van de hele school. In verband met de privacywet is dat
nu niet meer het geval. U kunt aan de leerkracht vragen om een uitdraai van de leerlingenlijst van de groep.

SCHOOLRAAD

Manon Hooikammer
Aukje Oosterom (voorzitter en MR-ouder)
Corinda van der Worp (MR)
Mw Marjan van Zuijlekom (MR)
Werner Modderman (MR)
Ieuwkje Bakker (Ouderraad)
Erik Plasman (Ouderraad)
E-mailadres: sr.dezaaier@florion.nl

LIEDLIJST
Datum

Lied

3-sep

OB sept/okt:Blij, blij, mijn hartje is zo blij; MB k opw. 185: De Here zegent jou+BB: opw 136: Abba
Vader

10-sep

MB:ps 9:1 Ik zal met heel mijn hart BB ps 22: 1 Mijn God, mijn God, waarom

17-sep

MB: opw 40: Zoek eerst het koninkrijjk, BB gez 71: De lof en de heerlijkheid

24-sep

MB:opw 51 Dit is mijn gebod BB opw 389: Create in me an clean

1-okt
8-okt

MB: ps 24: 5 Omhoog, o poorten BB ps 27:3 één ding blijf ik

15-okt

Dankdaglied

29-okt

Dankdaglied

5-nov

OB: nov/dec: Jezus is de goede Herder; MB: gez 75:2 Nu ben je soms, BB gz 119:1 De kerk van alle
tijden

12-nov

MB:ps 46: 4 De Heer, de god der BB opw 488: Door de kracht van uw liefde

19-nov

MB gz 132: 1,6 Dank U + Uw liefde kent geen grenzen BB ps 50: 11 Zo spreekt de Heer

26-nov

Eigen lied

3-dec

MB: gez. 50 Ere zij ; BB: lb 477 Komt allen tezamen
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10-dec

MB: Ga je mee op zoek; BB: opw 268: Hij kwam bij ons heel gewoon

17-dec

kerstliederen

7-jan

OB: jan/feb God kent jou vanaf het begin; MB k. opw. 230 Heb de Here lief BB opw 347: Ik geloof
in god de Vader

14-jan

MB:ps 65: 1 De lofzang klinkt BB opw 354: Glorie aan God

21-jan

MB: opw 126 Jezus vol liefde BB ps 63:2 Uw liefde is het hoogste goed

28-jan

MB:ps 134: 3 Uit Sion dale, BB gez 141: 1 Dankt, dankt nu allen God

4-feb

Eigen lied

11-feb

MB: Ja, is ja en nee is nee, BB Sela: Heer wijs mij uw weg

25-feb

Biddaglied

4-mrt

Biddaglied

11-mrt

MB ps 79:5 Dan zullen wij, BB ps 89:1 Ik zal zo lang ik leef

18-mrt

MB: E&R 231 Onze Vader BB opw 350 Vader, vol van vrees en schaamte

25-mrt

MB: opw 137: King of Kings, BB ps voor nu 121 Ik kijk omhoog naar de hoge bergen

1-apr

MB ps 87:1, Jeruzalem, de Godsstad BB ps 98: 4 Laat alle stromen

8-apr

MB: Opw 614 Zie hoe Jezus daar loopt, BB gz 89: 1,4 Jezus leven / Dank mijn Heiland

15-apr

MB:Opw 430: Heer, ik prijs uw grote naam; BB: opw 554 Mijn verlosser leeft

6-mei

MB U bent die u bent, BB opw 311 'k Heb geloofd en daarom

13-mei

eigen lied

20-mei

MB Ben je groot of ben je klein BB Samen in de naam van Jezus

27-mei

MB: E&R 236: Elk oog zal Hem zien BB opw 561 Mijn Jezus, mijn Redder

3-jun

MB: Gezang 64:3: BB gz 102a:1 Ja, de Trooster is gekomen

17-jun

MB en BB Looft de Here alle gij volken , looft hem alle gij natien

24-jun

MB: opw 602 Vrede van God, BB opw 464 Weest stil voor het

1-jul

MB ps 105:5 God zal zijn waarheid, BB opw 609 U bent heilig

8-jul

Zegenlied eind schooljaar
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OUDERACTIVITEITEN

Activiteitencommissie
De schoolraad coördineert het vrijwilligerswerk op school. Er zijn een aantal kernactiviteiten op papier gezet. Daaraan
hangen een aantal activiteiten. Deze worden door een ouder gecoördineerd.
Als Schoolraad zijn wij blij met de betrokkenheid van de ouders bij onze school. We merken in gesprekken dat de ouders
van de leerlingen altijd bereid zijn om mee te denken en mee te werken waar nodig!
Een school van onze omvang kan ook niet alleen draaien op een team van leerkrachten en directie. Door het jaar heen
zijn er veel werkzaamheden en taken die we bij u als ouders neerleggen. Denk aan de schoonmaakavonden, tuinonderhoud, enz. We merken dat niet iedereen even enthousiast is voor alle taken en dat we daardoor vaak een beroep doen op
dezelfde ouders. Daarom werken we met een inschrijflijst voor een aantal taken. Die is eind vorig schooljaar ingevuld. Zo
hopen we dat ieder de school kan helpen met dingen die bij hem/haar passen.
Het schoonmaken van de school blijft een taak waarbij we de hulp van alle ouders vragen.
Een overzicht van de taken die op de intekenlijst staan:
•
Luizencontrole
•
Tuinonderhoud: tevens coördinator gezocht
•
Avondvierdaagse; wassen hesjes en poloshirts
•
Organisatie rond de optocht op Koningsdag (versierde wagens)
•
Klein onderhoud; denk aan schilderwerk, kleine reparaties, onderhoud van het plein
•
Feestcommissie; Sinterklaasviering en 60-jarig bestaan van de school
•
Leesouders voor groep 3 en 4
•
Bibliotheekouders die de schoolbibliotheken van de onderbouw en bovenbouw netjes houden.
De schoonmaakavonden staan in het schooljaar 2018/2019 gepland op de volgende data:
•
31 oktober 2018
•
9 januari 2019
•
17 april 2019
•
3 juli 2019
Het mailadres van de schoolraad is: sr.dezaaier@florion.nl
Ouderassistentie (groepsouders)
In alle groepen wordt gewerkt met groepsouders. Zij helpen met het voorbereiden van een thema, zorgen voor materialen,
regelen uitstapjes e.d. Aan het begin van het jaar vraagt de leerkracht wie van de ouders dit voor de klas wil doen. Hier zijn
we als team enorm dankbaar voor, want ook al is het soms maar een klein beetje werk, het is heel handig.
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TSO

Alle kinderen blijven op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school eten. In de groepen 3 t/m
8 eten de leerkrachten met de kinderen, in de kleutergroepen werken we met een groepje vaste hulpouders.
In overleg met alle ouders van de school hebben we bij de keuze voor een continurooster een TSO bijdrage kunnen vaststellen die aan alle ouders op De Zaaier gevraagd wordt. Deze bijdrage van ouders in groep 1 t/m 8 maakt het mogelijk
dat de coördinatie van de TSO in handen van De Herberg ligt. Deze inzet heeft als doel dat alle leraren hun pauze kunnen
hebben. Voor het organiseren van deze TSO vragen we u om een (vrijwillige) bijdrage van €35,- voor het eerste halfjaar
(jan-dec). Over het tweede halfjaar van de TSO wordt u nog geïnformeerd. De TSO coördinator vanuit de CKO De Herberg
is Arianne de Vries.

BSO

De school werkt nauw samen met CKO De Herberg, een organisatie voor Christelijke kinderopvang. De Herberg verzorgt
sinds voorjaar 2016 de voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) voor De Zaaier. Deze is gevestigd in de school.
Voor gerichte informatie over de huidige vormen van kinderopvang kunt u het beste kijken op onze website, www.gbsdezaaier.nl.of op de website van de BSO, www.christelijkekinderopvang.nl/bso/hattem. Hier vindt u ook de aanmeldformulieren, tarieven en contactgegevens van De Herberg.
BSO is bereikbaar op telefoonnummer 06-16668512 (degene die dienst heeft neemt op).

VERLOFREGELING VOOR KINDEREN

Leerplicht
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op de
maand waarin het kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. Voor kinderen die nog geen zes jaar zijn geldt dat zij tot maximaal vijf uren per week vrijgesteld zijn om de school te bezoeken. De locatiedirecteur moet hiervan op de hoogte worden
gesteld. Naast deze vijf uren kan de locatiedirecteur op verzoek nogmaals vijf uren vrijstelling verlenen als blijkt dat een
hele schoolweek voor het kind nog te vermoeiend is.
Geoorloofd verzuim
Algemeen uitgangspunt van de Leerplichtwet is dat verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk is, tenzij er sprake is
van zeer bijzondere redenen. De volgende omstandigheden geven recht op buitengewoon verlof: een verhuizing van het
gezin, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, viering
van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
Bovengenoemd buitengewoon verlof dient bij voorkeur ruim van tevoren te zijn aangevraagd bij de locatiedirecteur.
Vakantie onder schooltijd kan alleen worden toegestaan als het door het beroep van één van de ouders alleen maar
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mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet bij de aanvraag dan ook een werkgeversverklaring
worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. In verband
met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de locatiedirecteur worden
ingediend.
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de locatiedirecteur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.
De school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
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NOTITIES
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