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Beste ouders en verzorgers, 
 

Complimenten! 

 

Wat zijn we blij met de ouders die zich ingezet hebben voor het 

versieren van de school! En wat is het leuk geworden! De hal is 

versierd en de ramen zijn prachtig in het thema van Sinterklaas 

beschilderd. Erg bedankt daarvoor. Het ziet er wederom fantastisch 

uit. 

 

 

Afwezigheid Sanne 

 

De afgelopen week is Sanne, onze zorg coördinator, afwezig 

geweest vanwege persoonlijke omstandigheden. Het is nog 

onduidelijk wanneer zij haar taken weer op zal kunnen pakken. In de 

tussentijd dragen de leerkrachten zorg voor de ondersteuning van 

uw kind, zoals u gewend bent. Daarbij neemt Linda Wessels , onze 

schoolondersteuner, ook een aantal taken op zich. 

Mocht u hier vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de 

groepsleerkracht of bij Maaike. 

Wij houden u op de hoogte en laten het weten als Sanne weer terug 

is. 

 
 
 

Studiedag 

Op vrijdag 18 oktober had het team een studiedag. Uw kind was vrij en het team werkte op deze dag aan 

de schoolontwikkelingen. We hebben deze dag aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

 

-Visie / missie. Onder leiding van de interim-directeur Ruud Jansen is aan het einde van vorig schooljaar 

samen met het team de visie van de school kritisch bekeken en zijn er enkele zaken in de visie bijgesteld. 

Op de studiedag hebben we dit weer opgepakt en definitief gemaakt. Alle teamleden hebben inspraak 

gehad en kunnen achter de missie en visie van onze school staan. Uiteraard nemen we u als ouders ook 

graag mee in de verandering die we hierin doormaken. In samenspraak met de PR adviseur van Zaan 

Primair zullen wij kijken hoe we de visie naar buiten kenbaar gaan maken.  Wordt vervolgd dus! 

 

- Op school werken we dit jaar met kwaliteit teams. De teams bestaan uit een groepje van 3 á 4 

leerkrachten en worden aangestuurd door de specialisten die ons team heeft. Hieronder kunt u in het 

schema zien welke teams er zijn, welk doel zij nastreven en wie de verantwoordelijkheid draagt voor deze 

teams. 

 

Geplande 

evenementen 

4-12-2019 

Sinterklaasviering 

5-12-2019 

Studiedag, leerlingen vrij 

18-12-2019 

Kerstdiner 

19-12-2019 

Biebbus 

21-12-2019 

Kerstvakantie t/m 5 januari 

 

Belangrijke mededeling 
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Kwaliteit team en onderwerp  Doel Onder leiding van: 

Kwaliteit team Taal  Het aanscherpen en 

verbeteren van het 

spellingsonderwijs 

Mara 

Kwaliteit team Gedrag Oriëntatie en 

implementatie PBS (positive 

behaviour support). 

Zie voor meer informatie 

www.swpbs.nl 

Kirsten 

Kwaliteit team wereld 

oriëntatie 

De aanschaf / 

implementatie van een 

nieuwe wereld oriëntatie 

methode (W.O.) 

Linda 

Kwaliteit team Zorg Verbeteren van de zorg 

kwaliteit 

Sanne 

Kwaliteit team (rap) portfolio Oriëntatie en onderzoeken 

mogelijkheden voor een 

leerlingen rapportfolio. 

Femke 

 

- Op de studiedag stonden 5 kernwaarden centraal.  

1. Betrokkenheid 

2. Eigenaarschap 

3. Samenwerken 

4. Toekomstgericht onderwijs 

5. Eigen-wijs. 

We hebben deze begrippen centraal gesteld en zijn hierover in groepjes in gesprek gegaan. We hebben 

ons per kernwaarde de volgende vragen gesteld: 

Wat betekent dit voor ons onderwijs? 

Wat zie je hiervan terug in de school? 

Waar zouden we graag op in willen zetten? 

Gedurende de dag hebben we in de ochtend mogen genieten van de lekkere taarten die ons door jullie, 

namens alle ouders en leerlingen, aangeboden zijn. En in de middag hebben we een heerlijke lunch 

genuttigd.  

 

Prinsenstichting 

Bijna wekelijks bezoeken een aantal cliënten van de Prinsenstichting onze school. De Prinsenstichting biedt 

zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Op vrijdag komen er twee á drie 

cliënten klussen uitvoeren bij ons op school. Ze maken het plein schoon van zand en vuil en legen de 

prullenbakken die buiten staan. Dit gebeurt allemaal onder begeleider van een medewerker van de 

Prinsenstichting. Aanstaande vrijdag komen de cliënten, die bijna wekelijks klusjes uitvoeren, zich voorstellen 

in de groepen. Voor alle partijen een leerzaam moment. Het is fijn om elkaar beter te leren kennen. 

 

http://www.swpbs.nl/


 

   

  Pagina 3 van 9 

   
 

 

 

 

 

Sinterklaas 
 

Op woensdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school.  

Net zoals alle jaren spelen we met de onderbouw verschillende spelletjes door de school.  

We zouden dit niet elk jaar kunnen doen, zonder jullie hulp. Vandaar dat we bij deze weer een oproepje 

doen… 

Heeft u zin om te helpen op 4-12 van 9:00uur (klaarzetten van de spellen) tot ongeveer 11:00uur? 

Schrijft u zich dan in, op de lijsten die binnenkort op de whiteboards bij de klassen hangen! 

 

Alvast bedankt, en op naar een topdag! 

 

Groetjes, de Sint commissie.  

 

 

Oproep hulp biebbus 
 

Wie wil ons ondersteunen in de biebbus? 

De bieb komt 1 keer per maand bij school, altijd op een donderdag. 

Het gaat met name om het scannen van de boeken en deze terug te zetten in de bus. 

Alle groepen komen langs, dat betekent van ong. 8.45 tot 14.45 uur  (met een pauze tussendoor). 

Vind je dit leuk, kom dan even bij mij langs, of stuur mij een mail i.gras@zaanprimair.nl  

Groet, Ingrid 

 

 

 

Opbrengst actie kassabonnen Bruna 

Wat fijn dat we een groot aantal kassabonnen van de Bruna hebben 

mogen ontvangen tijdens de kinderboeken week! Onze school mag nu 

voor €54,20 boeken uitzoeken bij Bruna. En daar zijn we heel blij mee. 

 

 

 

mailto:i.gras@zaanprimair.nl
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Gymrooster 

Na de kerstvakantie, in het nieuwe jaar, verandert het gymrooster , in verband met de plusklas. We laten u 

dit tijdig weten, omdat u uw kind haalt en/of brengt naar de gymzaal. U kunt hier alvast rekening mee 

houden. 

Hieronder vindt u in de linker kolom het oude rooster en in de rechter kolom het nieuwe rooster. 

Groepen 3 t/m 8 gymdagen en -tijden 

 

Definitief gymrooster 2019-2020  

tot de kerstvakantie 

Dinsdag 

08.30 - 09.45 groep 3 

09.45 - 11.00 groep 4-5 

11.00 - 12.15 groep 5 

  

Vrijdag 

08.30 - 09.45 groep 4 

09.45 - 11.00 groep 6 

11.00 - 12.30 groep 7 

13.00 - 14.30 groep 8 

  

Gymrooster 2019 – 2020  

na de kerstvakantie 

Dinsdag 

08.30 - 09.45 groep 3 

09.45 - 11.00 groep 4 

11.00 - 12.15 groep 4-5 

  

Vrijdag 

08.30 - 09.45 groep 5 

09.45 - 11.00 groep 6 

11.00 - 12.30 groep 7 

13.00 - 14.30 groep 8 

 

Visitatiecommissie 

Op donderdag 12 december krijgt onze school bezoek van de visitatiecommissie. De visitatie is een vorm 

van een ‘audit’ en wordt uitgevoerd interne deskundigen (collega-directeuren en beleidsmedewerkers van 

Zaan Primair). Het doel van dit bezoek is de school tegen het licht te houden van een zelf-evaluatie 

formulier. Dit formulier is ingevuld door de directeur. De visitatiecommissie zoekt op de dag naar consistentie 

en bekijkt of het beeld klopt met wat er geschetst werd met de aangeleverde documenten. Op de visitatie 

dag worden er interviews (leerkrachten en ouders) en groepsbezoeken afgenomen. Aan het eind van de 

dag geeft de voorzitter een terugkoppeling van voorlopige bevindingen in de vorm van tops en tips. Tot slot 

worden op een later moment de bevindingen van de dag gedeeld middels een verslag. De uitkomsten 

hiervan zullen we op een later moment met u delen. 
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Naschoolse Activiteiten 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Bij ons op school werken we met Naschoolse Activiteiten (NSA). Als uw kind wilt deelnemen aan de NSA 

moet uw kind aangemeld zijn bij het programma GRAS.  

U kunt zich opgeven via de site van de Watermolen.   

U leest hier in het kort, hoe u zich kunt aanmelden (de complete handleiding staat op de site van school):  
 

• Ga naar: www.obsdewatermolen.nl  

• Klik op: IKC -> Naschoolse Activiteiten  

• Klik op inloggen  

•   

• Vul uw gegevens in en klik op registreer  

• U moet dan nog wel uw kind registreren:  

• Wanneer u bent ingelogd vindt u het volgende scherm (het hoofdmenu):  

  

http://www.obsdewatermolen.nl/
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• Klik vervolgens op ‘Kindgegevens registreren’  

• U kunt nu uw kind aanmelden voor een activiteit.  

• Na aanmelding verschijnt deze activiteit in het winkelmandje u kunt deze activiteit dan direct via I-

deal betalen.  

• Wij als school kunnen kind(eren) niet inschrijven.  

Nieuws vanuit de MR 

In het oudertevredenheidsonderzoek van eerder dit jaar hebben wij gezien dat een flink aantal ouders / 

verzorgers niet bekend is met de werkzaamheden van de MR (medezeggenschapsraad) en tevens vindt 

dat er te weinig informatie vanuit de MR komt. Om hier verandering in te brengen willen we u graag iedere 

nieuwsbrief op de hoogte houden van de onderwerpen die er op dat moment spelen binnen de MR. 

Daarnaast kunt u altijd op de website van school kijken om informatie te vinden over de MR. 

Dit schooljaar zitten namens de leerkrachten Femke de Waal, Marcelle Bleeker en Marja Roozendaal in de 

MR. Namens de ouders hebben Amber Zaal, Linda Warren (secretaris) en Sharada van Egmond (voorzitter) 

zitting. 

Nog voor het schooljaar gestart was kwam de MR al in actie. Tijdens de zomervakantie heeft de 

vakleerkracht voor gym aangegeven toch geen les te gaan geven op onze school en ook een andere 

nieuwe leerkracht kwam toch niet. Hierover heeft Maaike Kerssens ons geïnformeerd en wij hebben overleg  

gehad wat de gevolgen hiervan zijn. Zoals u inmiddels weet heeft het er toe geleid dat er met 2 

kleutergroepen gewerkt wordt, in plaats van 3. 

Onze eerste vergadering van het schooljaar was in september. De MR keurt namens de ouders de 

besteding van de ouderbijdrage en de schoolreisgelden. De penningmeester verstrekt ons informatie op 

basis waarvan wij in de geval akkoord zijn gegaan met de verantwoording over afgelopen schooljaar. 

Daarnaast is de begroting voor dit schooljaar doorgenomen. Een lid van de OMR controleert vervolgens de 

boekhouding van de penningmeester nog verder in detail. 

Andere onderwerpen die aan bod zijn geweest, zijn onder meer het werkverdelingsplan voor de 

leerkrachten, het schoolplan wat voor de school gemaakt moet worden, de schoolgids en een terugblik op 

start van het schooljaar. Daarnaast is ons eigen werkplan kort besproken. Deze wordt als hij definitief is 

gepubliceerd op de website van school. 

De tweede vergadering was in oktober. Deze had als hoofdonderwerp het schoolplan. We hebben dit 

geheel doorgenomen om te kijken of het voor iedereen duidelijk is. Het schoolplan geeft de ambities van 

de school weer en gaat in op de visie en onderwijskwaliteit. Het geeft aan welke kwaliteitseisen er worden 

gesteld en hoe er wordt voldaan aan de benodigde basiskwaliteit. Een belangrijk plan dus, waarvan wij 

allen het resultaat terug zouden moeten zien op school. 

Een tweede belangrijk onderwerp was de mogelijke aanstelling van Maaike Kerssens als directeur van onze 

school. Hiervoor wordt normaliter een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld waarin leden van de 

MR en leerkrachten zitting hebben. Zij interviewen de kandidaat en brengen daarna advies uit aan het 

bestuur van Zaan Primair. Aangezien Maaike als interim directeur bij ons is, is er in dit geval besloten de 

procedure iets anders te laten lopen.  
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De MR heeft tijdens de vergadering met Ellen Voskuilen uit het College van Bestuur gesproken. Aan haar 

hebben wij onze feedback over het functioneren van Maaike gegeven en advies gegeven over haar 

aanstelling. De inhoud van het advies is op dit moment nog vertrouwelijk. Ellen Voskuilen zal later vanuit het 

bestuur een officiële mededeling doen omtrent de eventuele aanstelling van Maaike. 

Wij hopen iedereen middels dit bericht een kleine inkijk te hebben gegeven in de werkzaamheden van de 

MR. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd een van de leden aanspreken of mailen naar 

mr@obsdewatermolen.nl  

Namens de MR, 

Sharada van Egmond – Voorzitter 

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

Goedendag! Mijn naam is Jelena Heg, ik ben de jeugdverpleegkundige bij uw kind(eren) op school. Voor 

het schooljaar van 2019/2020 wil ik in samenwerking met de school inloopspreekuren aan gaan bieden. 

Iedere maand ben ik op de school aanwezig om ondersteuning te bieden aan ouders over de gezondheid, 

ontwikkeling, groei, opvoeding en het gedrag van uw kind(eren). Dit kan door middel van een gesprekje, 

hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Ik vind het belangrijk goed naar u als ouders te luisteren en 

samen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Ik ben op de volgende data, van 13.45-14.45 

aanwezig op de school: 

Dinsdag 3 december 2019 

Dinsdag 7 januari 2020 

Dinsdag 4 februari 202 
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