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Beste ouders en verzorgers, 

Start van het jaar! 

10 -9 -8 -7- 6 etc……….. En start! Zo klonk het op 26 augustus, de 

maandag na de zomervakantie, de eerste lesdag van dit schooljaar. 

Inmiddels zijn we al weer ruim vier weken aan het werk met de 

leerlingen van onze school. We hebben de afgelopen weken als een 

mooie en rustige start ervaren. Alle klassen draaien en zijn vijf dagen 

bezet. Vanaf de tweede week wordt er door alle groepen gegymd. 

Het team ervaarde de afgelopen weken rust in de school. Een erg 

prettig begin. 

Hieronder een opsomming van de gebeurtenissen de afgelopen 

week en andere belangrijke zaken: 

 
 

Binnenkomen 

Het binnenkomen in de ochtend verloopt soepel. Alle leerlingen kunnen 

vanaf 08.20 uur naar binnen en dit werkt goed doordat de leerlingen 

samen met u geleidelijk(er) naar binnen komen. Veelal alle ouders zijn 

op tijd binnen, waardoor de lessen om 08.30 van start kunnen gaan. 

Informatiemiddag 

De informatiemiddagen hebben plaatsgevonden. In alle groepen is door de groepsleerkracht verteld wat 

er dit schooljaar aan bod komt en zijn er enkele praktische zaken besproken. De keuze om de 

informatiemiddag aan het einde van de middag (en niet in de avond) te organiseren heeft te maken met 

‘werkdruk verlagende’ maatregelen die ingevoerd zijn door Zaan Primair. Eén van die maatregelen is: het 

voeren van gesprekken en organiseren van bijeenkomsten vindt binnen de werktijd van de leerkracht 

plaats. Voor een aantal van u lastig, om dit te kunnen organiseren met werk. Desondanks waren er veel 

ouders aanwezig. De opkomst in de groepen was verschillend, maar bij elkaar hebben we veel ouders 

mogen ontmoeten. Top! Mocht het u niet zijn gelukt om aanwezig te zijn, kunt u natuurlijk altijd informatie 

opvragen bij de leerkracht van uw kind. 

Startgesprekken 

De startgesprekken zijn gevoerd, met (vanaf groep 4) en zonder leerlingen (groepen 1-2-3). Wanneer de 

leerlingen bij een gesprek aanwezig zijn, worden zij bevraagd op hun kwaliteiten en (eventuele) 

verbeterpunten. Ze mogen aangeven wat ze nog willen leren en wat ze daar voor nodig denken te 

hebben. Op deze manier betrekken we de leerlingen bij hun leerproces. 

 

Geplande 

evenementen 

2-10-2019 

Start kinderboekenweek 

7-10-2019 

Studiedag, leerlingen vrij 

11-10-2019 

Afsluiting kinderboekenweek 

17-10-2019 

Biebbus 

18-10-2019 

Studiedag, leerlingen vrij 

19-10-2019 

Herfstvakantie  

 

Belangrijke mededeling 
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Leerlingenraad 

Op donderdag 19 september is de leerlingenraad bijeengekomen voor een ‘meet and greet’ met Birgit 

Schumacher, lid van het college van bestuur (Zaan Primair). Het doel van deze bijeenkomst is om in een 

informele setting kennis te maken en onderwerpen te bespreken die bij de leerlingen van onze school 

leven. Stijn (gr. 7), Finn (gr.8), Annika (gr.6), Jamie (gr. 6) en Jesper (gr.8) waren die middag aanwezig bij dit 

gesprek, helaas was Zoey (gr.7) ziek. Onder het genot van een kopje thee en een biscuitje hebben we het 

gesprek voorbereid en de onderwerpen verzameld die besproken moesten worden. Onderstaande 

onderwerpen zijn vervolgens aan bod gekomen: 

· Voorstellen Wie zijn wij? 

· Gebouw Waarom geen uitbreiding van lokalen als het leerlingenaantal toeneemt? 

· Leerkrachten Wat te doen met het lerarentekort? 

· Tips voor schone wc Heeft u ideeën voor een schoon toilet? 

· Temperatuur in de lokalen Wat te doen met de temperatuur in de lokalen als het warm weer is? 

· Tips en tops voor de school. Heeft u nog vragen of tips voor onze school? 

Een verhelderend en open gesprek. Ieder had zijn rol en stelde een vraag. Mooi om te zien hoe open en 

betrokken de leerlingen tijdens dit gesprek waren. Wat een toppers! Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij 

de leerlingen van onze school goed kunnen vertegenwoordigen. 

 

Fotolijstjes 

In de hal van de hoofdingang en de zij-ingang, 

hangen fotolijstjes van onze leerlingen. Mooi om bij 

binnenkomst al die blijde ‘koppies’ van onze 

leerlingen te zien. Mocht uw kind er nog niet tussen 

hangen, kunt u een lijstje op komen halen bij 

Monique (maandag en dinsdag aanwezig) of bij 

Maaike (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

aanwezig). U kunt uiteraard de foto van uw kind ook 

‘verversen’ en een recentere foto in het lijstje doen. 

Het staat u vrij om het lijstje eraf te halen en de foto 

te vervangen. Leuk als ook uw kind ertussen hangt. 

Iedereen hoort erbij! 
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Kinderboekenweek 

Van 2 tot en met 13 oktober is er bij ons op school aandacht voor de Kinderboekenweek. Het thema is Reis 

mee. Met dit thema gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staat 

centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens 

een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. 

De kinderen ontdekken dat je met een boek elke reis kan maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. We 

hopen op veel leesplezier bij de kinderen en dat ze een extra stimulans krijgen om regelmatig bij de bieb 

een boek te kiezen om zelf uit te lezen of om uit voorgelezen te worden. Belangrijk, want door de kennis die 

ze opdoen uit boeken, vergroten ze hun wereld. We gunnen de kinderen vele kilometers leesplezier dit 

schooljaar. 

 

Wist u dat…. 

• De school een deurbel heeft, omdat we gedurende de dag (zoveel mogelijk) de schooldeur 

willen sluiten? 

• De eerste MR vergadering op maandag 16 september heeft plaatsgevonden? 

• De MR vergadering openbaar is en dat u deze kunt bijwonen? 

• U dit dan van te voren wel even moet aangeven bij de voorzitter Sharada van Egmond? 

• De naschoolse activiteit schaken begonnen is? 

• De kleutergroepen tot de herfstvakantie op dinsdag gymmen in de speelzaal van de 

Golfbreker? 

• Het gymmen bij de Golfbreker goed gaat en dat we prettig contact hebben met de collega’s 

van de Golfbreker? 

• We veel last hebben van hangjongeren die het plein helaas bevuilen? 

• Richard, onze conciërge, het plein op dinsdag en donderdagochtend vrij maakt van vuil? 

• Cliënten van de Prinsenstichting, onze samenwerkingspartner, op vrijdagochtend het plein 

komen schoonmaken? 

• U overlast van hangjongeren (ook) kunt melden via de site van de gemeente? 

• Er weer mooie raamtekeningen gemaakt zijn door vier enthousiaste ouders? 

• Wij heel blij zijn met deze inzet en creativiteit? 

• Alle klassen weer een bezoek hebben gebracht aan de biebbus? 

• Wij heel blij zijn met de hulp van Nancy tijdens deze bezoeken aan de biebbus? 

Wijzigingen in gegevens doorgeven! 

Mochten er wijzigingen zijn opgetreden m.b.t. uw gegevens (telefoonnummer, adres). Zou u deze willen 

doorgeven aan onze administratieve kracht, Monique? Zij is aanwezig op maandag en dinsdag. U kunt ook 

mailen naar m.deleeuw@zaanprimair.nl  Zorgt u er ook voor dat de nood telefoonnummers bij ons up-to-

date zijn? Dan kunnen wij u bereiken, mocht er iets (van belang) zijn. 

(Herhaalde) oproep pleinwacht 

Mocht u interesse hebben om tegen een vergoeding bij ons op het plein toezicht te houden, kunt u zich 

melden bij Maaike via m.kerssens@zaanprimair.nl  Wij kunnen hulp gebruiken op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag tussen 11.30-13.00 uur. 

mailto:m.deleeuw@zaanprimair.nl
mailto:m.kerssens@zaanprimair.nl
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Even voorstellen 

 

Goedendag! Mijn naam is Jelena Heg, ik ben jeugdverpleegkundige in het Centrum Jong in Zaandijk. Daar 

werk ik sinds juni 2019 met veel plezier. Ik ben de vaste verpleegkundige voor de Watermolen en zie ook alle 

kinderen een keertje in groep 7. In mijn werk heb ik veel gesprekken met ouders en kinderen over 

gezondheid, groei, ontwikkeling, opvoeding en gedrag. Deze gesprekken heb ik op het Centrum Jong, 

maar soms ook thuis of op school. Ik vind het belangrijk goed te luisteren en samen met ouders en kinderen 

te kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Naast de gesprekken met mij als jeugdverpleegkundige, bied 

de GGD ook andere mogelijkheden aan zoals gesprekken met pedagogen via het opvoedspreekuur: 

www.opvoedspreekuur.nl. Ouders kunnen hier terecht met vragen over de opvoeding. De GGD biedt 

cursussen aan voor ouders en kinderen op gebied van gedrag en ontwikkeling, deze zijn te vinden op 

www.cursusbureauzaanstreek.nl. Wie weet tot binnenkort! Groetjes, Jelena Heg 

 

Ook even voorstellen… 

Hallo allemaal, 

 

Hoewel ik al met een aantal mensen heb kennis mogen maken, zou ik mijzelf graag 

ook via deze weg willen voorstellen: mijn naam is (juf) Kylie, ik ben 24 jaar oud en ben 

woonachtig in Zaandam. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te tekenen en boeken 

te lezen. Afgelopen februari ben ik op hogeschool InHolland begonnen met de pabo. 

Van februari tot aan de zomervakantie heb ik mijzelf beziggehouden met de 

bovenbouw. Het aankomende half jaar (t/m januari) moet ik mij focussen op de 

onderbouw. Ik zal daarom iedere donderdag stage komen lopen bij juf Mariska in 

groep 1/2b. Ik heb erg veel zin om te beginnen en hoop een leuke, creatieve en 

vooral leerzame tijd tegemoet te gaan met iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opvoedspreekuur.nl/
http://www.cursusbureauzaanstreek.nl/
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