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Beste ouders en verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief weer allerlei informatie over praktische zaken en 

schoolse ontwikkelingen. Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Mocht u vragen hebben aan de hand van de onderwerpen die u in 

de nieuwsbrief vindt, kunt u altijd bij mij terecht. 

 

Namens het team,  

 

Maaike Kerssens  

 
 
 

Studiedag 24 november 

Op maandag 24 november heeft het team een studiedag en zijn de 

leerlingen vrij. Op deze dag bekijken we met elkaar de schoolresultaten 

(toetsen) en spreekt Sanne, de zorg coördinator, alle groepen door met 

de leerkrachten. De leerkrachten brengen samen met Sanne de 

onderwijsbehoeften van hun groep in kaart en zetten hier vervolgens 

een plan (groepsplan) op. Zo wordt duidelijk waar de komende periode 

aan gewerkt wordt en welke onderwerpen extra aandacht nodig 

hebben in verband met het verbeteren van resultaten. 

 

Biebbus 

Er hebben zich ouders voor het begeleiden van de biebbus aangemeld. Hier zijn we ontzettend blij mee! Dit 

betekent dat we boeken kunnen blijven lenen in de biebbus. Fijn!  

 

Update visitatiecommissie 

In december hebben wij de visitatiecommissie ontvangen op school. Leden 

van deze commissie, bestaande uit collega’s van Zaan Primair, hebben 

een hele dag meegelopen en interviews gehouden met teamleden, 

ouders en leerlingen. Ze hebben ons onderwijs en pedagogisch/ didactisch 

handelen kritisch onder de loep genomen. Het verslag van dit bezoek is 

inmiddels (in concept) naar ons verstuurd. Wij hebben als school een 

reactie mogen geven. Na het ontvangen van het definitieve verslag, 

informeren wij u over de belangrijke zaken en de adviezen die hieruit 

komen. Deze informatie ontvangt u in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

Geplande 

evenementen 

5-2-2020 

Kijkmiddag 

14-2-2020 

Rapporten mee 

15-2-2020 

Voorjaarsvakantie 

24-2-2020 

Studiedag, leerlingen vrij 

5-3-2020 

Biebbus 

1-4-2020 

Nieuwsbrief 5 

 

 

Belangrijke mededeling 
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Personele ontwikkelingen 

Sanne Roos, onze zorg coördinator, neemt vanaf 1 maart een dag ouderschapsverlof op. Dit betekent dat 

zij twee in plaats van drie dagen werkzaam is als zorg coördinator. In samenwerking met personeelszaken 

zijn we op zoek naar een dag versterking. De realiteit heeft ons helaas wel geleerd dat vervanging van de 

zorg coördinator lastig is. De verwachting is dat het bij twee dagen blijft en dat we als team taken op zullen 

pakken van Sanne en ondersteuning vragen van Linda Wessels, onze schoolondersteuner. 

Richard, de conciërge, is nog steeds afwezig i.v.m. zijn gezondheid. Op maandag werkt om die reden Ciska 

bij ons. Zij verricht conciërge taken op maandagochtend.  

Irene, leerkracht van groep 1-2, is een geruime tijd afwezig geweest. Nu het beter met haar gaat, start zij 

weer langzaamaan met werkzaamheden op school. Ze geeft les aan leerlingen uit groep 1-2A en 1-2B. 

Daarnaast ondersteunt ze in groep 4, bij het lezen met BOUW! 

In groep 4 neemt Britt deelontslag. Zij werkt vanaf 1 maart twee dagen in plaats van drie dagen in groep 4. 

Debbie staat de overige dagen voor de groep. 

Stagiaires. In de school zullen in de maand februari weer een aantal stagiaires starten. Via de weekmail 

wordt u hierover op de hoogte gesteld, indien dit van toepassing is voor de groep van uw kind(eren). 

 

Stakingsdagen 

Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari werd er gestaakt. Op 

beide dagen werd een manifest bijgewoond door een deel van het 

team.  

Het team van de Watermolen ging staken, omdat: 

• Er zijn nu al te weinig geschoolde leraren en dit tekort loopt alleen 

maar op! 

• We niet elk kind kunnen bieden wat het nodig heeft. 

• Er klassen naar huis gestuurd worden. 

• Er klassen opgedeeld of samengevoegd worden. 

• We ons zorgen maken om de kwaliteit van het onderwijs. 

De afgelopen weken heeft ook onze school, een aantal groepen naar huis moeten sturen. Dit is niet wat wij 

willen. Wij hopen dat de regering in het onderwijs investeert, zodat we het beroep aantrekkelijk kunnen 

maken, er meer handen in de klas komen en er geen leerlingen meer naar huis worden gestuurd. 

 

Nieuwe methode wereld oriëntatie  (W.O.) – update! 

In een eerder bericht hebben wij aangegeven dat we dit schooljaar een nieuwe wereld oriëntatie 

uitkiezen/ aan zullen schaffen.  De kwaliteitsgroep W.O. , die de leiding heeft m.b.t. deze opdracht, heeft 

drie methoden geselecteerd. De selectie is gemaakt aan de hand van een aantal criteria, namelijk de 

volgende: 
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• Coöperatieve werkvormen 

• Inbreng van de leerling tijdens de lessen/bij het onderwerp. 

• In de methode vinden we techniek, cultuur en begrijpend lezen terug. 

• De nieuwe methode wordt ingezet in de groepen 1 t/m 8. 

De methoden Da Vinci, Facta en Blink! voldoen aan bovenstaande criteria. Deze drie worden de komende 

maanden uitgeprobeerd in de klassen. In juni nemen we een besluit hierover. 

 

Aandacht voor ‘meerkunners’ 

Op elke school zitten leerlingen die meer (dan de 

basisstof) aankunnen. Ook op onze school. Het is van 

belang dat deze leerlingen worden uitgedaagd en 

worden aangesproken op hun ‘niveau’. In de laatste 

teamvergadering hebben we gesproken over de ‘ 

leerling die meer kan’. Willy Henrotte, de coördinator 

van de Plusklas, heeft een presentatie gegeven over 

leerlingen die snel leren en/of denken. Ze heeft 

informatie gegeven over de “behoeften” van deze 

leerlingen en verteld wat dit van de leerkrachten 

vraagt. In maart bezoekt zij de klassen, om de 

leerkrachten bij dit onderwerp te (onder)steunen.  

Op school bieden we overigens levelwerk aan, aan leerlingen die meer kunnen. 

 

Koffie ochtenden 

Vanmorgen heeft de eerste koffieochtend, met als onderwerp ‘communicatie’, plaatsgevonden. 

Aanstaande vrijdag vindt de tweede plaats. De uitkomsten van deze twee ochtenden zullen we delen in 

de volgende nieuwsbrief.  

 

Oproep pleinwacht 

We hebben ouders / vrijwilligers nodig die het leuk vinden om ons op het plein, tijdens het buiten spelen, te 

ondersteunen. Hieronder informatie over wat dit inhoudt: 

• U loopt op het plein tijdens de (grote) pauze van de leerlingen. U loopt samen met een teamlid 

en/of andere vrijwilliger. 

• U kunt zelf aangeven op welk tijdstip u pleinwacht wil draaien (11.30-12.00, 12.00-12.30, 12.30-13.00) 

• U heeft overleg met de teamleden over het buitenspelen en draagt bijzonderheden over aan de 

leerkracht. 

• De leerkracht informeert u, indien er iets is dat van belang is, over het buiten spelen. 

• U ontvangt een kleine bijdrage. 

• U benadert de leerlingen volgens het schoolbeleid en gaat integer om met schoolse informatie. 

Mocht u interesse hebben, kunt u zich melden bij Maaike. 
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Mad science 

 
Mad Science komt weer op De Watermolen met te gekke nieuwe lessen! 

 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 10-2-2020, kunnen leerlingen van 

groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al 

eerder hebben meegedaan. 

De cursus is op vrijdag om 14:45, de lessen duren een uur.  

Dag 1: 27-3-2020 

Dag 2: 3-4-2020 

Dag 3: 24-4-2020 

Dag 4: 15-5-2020  

Dag 5: 29-5-2020 

Dag 6: 5-6-2020 

 

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 

demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die 

daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  

Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en 

maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende 

inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 19-3-2020. Schrijf alvast in 

op nederland.madscience.org 

Watermolen-app 

Onze school houdt u op de hoogte via de Watermolen-app. Dit gebeurt door een weekmail, nieuwsbrief of 

een bericht tussendoor. Soms is het voor ons handig om een mail te sturen via de app, bijvoorbeeld als wij 

een bijlage willen bijvoegen. In de week voor de kerstvakantie heeft juf Femke (de ICT coördinator) alle 

mailadressen doorgelopen en bekeken of hier nog mailadressen ontbreken en zo nodig aangevuld. 

 

Op vrijdag 20 december is er een nieuwsbrief gestuurd via de mail van de Watermolen-app. Heeft u deze 

niet ontvangen? Wilt u dan een mail sturen naar Femke (f.dewaal@zaanprimair.nl) met uw mailadres, de 

naam van uw kind en de groep? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat onze mailing lijsten kloppen. Alvast 

bedankt. 

 

 

http://nederland.madscience.org/
mailto:f.dewaal@zaanprimair.nl
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Ouderraad 
 

Beste ouders, 

 

De ouderraad bestaat dit jaar uit: 

 

Janna Elsinga, leerkracht groep 5 

Linda Warren, moeder van Matthew uit groep 5 

Suzanna Saarloos, moeder van layla uit groep 3 

Yvette slot, moeder van Than uit groep 2a en 

Amber Zijl-Fijma, moeder van Nolan uit groep En 

Esther Uchtman, moeder van sara uit gr 3 en diego uit groep 4/5 

 

Mochten jullie vragen, op- en aanmerkingen hebben m.b.t. de ouderraad, activiteiten op school, ideeën of 

suggesties horen wij dit graag. 

De ouderraad is weer druk bezig met alle activiteiten en het voorbereiden van de activiteiten die nog gaan 

komen. 

Om iedereen wat inzicht te geven op wat wij doen en wat er met het geld uit de vrijwillige ouderbijdrage 

gebeurt, willen we jullie graag op de hoogte houden. 

Ook wij zijn erg blij met alle hulp bij het versieren, het beschilderen van de ramen en tijdens het activiteiten 

op school. bv met Sint Maarten of het spellencircuit met Sinterklaas. 

De ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Aan het begin van het schooljaar verdelen wij de 

komende activiteiten. Ook de leerkrachten hebben de activiteiten onderverdeeld. 

Er wordt aan het begin van het jaar, in samenspraak met de school, het budget verdeeld aan de hand van 

de kosten van eerdere jaren en aan de hand van welke activiteiten er gepland worden. 

Vanuit de ouderraad krijgt elke klas 100 euro die de leerkracht zelf mag besteden aan activiteiten, 

versieringen, boeken etc. Als u wilt weten wat er met de 100 euro in de klas van uw kind gebeurt, kunt u dit 

bij de betreffende leerkracht navragen. 

Tot op heden zijn de volgende zaken bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage: 

• Er is een bos bloemen bezorgd bij juf Irene 

• De snoepjes voor Sint Maarten 

• De cadeautjes die de groepen 1, 2,3,4 en 4/5 kregen met sinterklaas. Evt materialen voor tijdens het 

spellencircuit zijn hieruit betaald 

• En met kerst word hieruit versiering betaald en een hapje en drankje voor de ouders 

In dit nieuwe jaar zullen wij u weer inlichten wat er met uw geld vanuit de ouderbijdrage georganiseerd 

wordt. 

 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad van basisschool de Watermolen 

 

Rekentuin, Taalzee, Words&Birds groep 3 t/m 8 
 

Zoals u wellicht van uw kind hebt gehoord, werken wij op school met het 

oefenprogramma rekentuin en taalzee (en tegenwoordig ook words&birds). Dit 

is een programma geschikt voor de computer of tablet. Middels allerlei 

spelletjes krijgen de kinderen een eigen tuin/zee. Door spelenderwijs te oefenen, onderhouden de kinderen 

de tuin/zee en blijven de plantjes mooi bloeien of vissen zwemmen. Het bijzondere van Rekentuin en 

Taalzee is,  
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dat het programma zich aanpast aan het niveau van het kind. Is het 

te makkelijk, dan worden de opgaven moeilijker en vice versa. Als de 

kinderen regelmatig oefenen en steeds minder fouten maken, komen 

er nieuwe bloemen of vissen(oefeningen) bij. Daarnaast kan ook de leerkracht bepalen om bepaalde 

oefeningen uit of aan te zetten. De leerkracht kan aan de achterkant zien, hoe de kinderen de opgaven 

maken en hoeveel tijd ze daar aan kwijt zijn. Met deze kennis kan de leerkracht de instructie weer 

aanpassen. De kinderen kunnen ook thuis met het programma aan 

de slag middels dezelfde inlogcode als op school. Uiteraard is dit 

geen verplichting. De kinderen weten (als het goed is) zelf hun 

inlogcode en naam. 

 

Jeugdverpleegkundige, Jelena Heg 

 

 

Hallo, mijn naam is Jelena Heg. Ik ben de 

jeugdverpleegkundige op school.   

De afgelopen maanden heb ik  een aantal 

inloopspreekuren aangeboden.  

Tijdens deze momenten kon u bij mij terecht met vragen over de gezondheid, ontwikkeling, groei, 

opvoeding en het gedrag van uw kind(eren). 

De komende periode ben ik drie momenten op school. Er zal een koffie-inloop-ochtend plaatsvinden. 

Tijdens dit koffiemoment zal ik een en ander over mijzelf en de werkzaamheden die ik verricht vertellen. Ik 

geef aan voor welke zaken en vragen u bij mij terecht kunt. Vervolgens ben ik nog twee momenten op 

school, waarop u bij mij binnen kunt lopen. De data van deze bijeenkomsten worden gecommuniceerd via 

de schoolpraatapp. 

 

Inschrijven broertjes zusjes 

Mocht u nog kinderen thuis hebben, jonger dan de basisschoolleeftijd (jonger dan vier jaar), is het fijn als u 

deze op tijd aanmeldt. Als uw kind 2,5 jaar is kunt u een inschrijfformulier op komen halen bij Monique of 

Maaike. Zo houden we goed zich op het aantal leerlingen dat instroomt.  
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Leerlingenraad 

Ongeveer 4 keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar. Dit zijn 6 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.  

Groep 6: Annika en Jamie 

Groep 7: Zoey en Stijn 

Groep 8: Jesper en Finn 

Onder leiding van een leerkracht (juf Femke) wordt er gesproken over dingen die op school gebeuren, 

ontwikkelingen waarin het team van de Watermolen de kinderen graag mee willen nemen, en hun kijk 

erop willen horen. In de laatste vergadering is het volgende besproken: 

• We hebben besproken wat PBS inhoud (Positive Behavior Support). De leerlingen van de 

leerlingenraad weten heel veel regels, het staat alleen nergens vast. Wel weten de kinderen veel 

regels op te noemen: 

o Rustig in de gang 

o We sluiten geen kinderen buiten 

o Als iemand anders praat, ben je stil 

o Als jij iets niet wilt, doe dat bij een ander ook niet 

o Etc. 

Vanaf groep 4 werkt de regel “stop hou op” niet goed, je kan beter zeggen wat je niet wilt of wat er 

niet goed gaat.  

• De leerkrachten hebben een vergadering gehad over de pleinregels. De leerlingenraad mag 

bekijken welke regels zij goed vinden voor het plein. Er zijn al een paar dingen heel duidelijk, zoals 

het naar buiten lopen met de leerkracht en de regels van de Pannakooi. Ook zijn er dingen niet 

duidelijk, of verschillend per leerkracht, of pleinwacht.  Het lijkt de kinderen een goed idee als de 

leerkrachten en pleinwachten meer rond lopen, dan zien zij alles beter. Hoewel ze nu altijd op een 

strategisch punt staan. 

De kinderen vinden het goed als er duidelijker en zwaarder gestraft wordt voor schoppen/slaan. De 

volgende dag, dan niet met je eigen groep naar buiten bijvoorbeeld. 

 

Freekids 

We werken graag samen met onze opvangpartner Freekids. Om die reden vinden binnen de school 

verschillende overleggen plaats. Zo overlegt José, onze onderbouw coördinator, met Mirjam, de 

pedagogisch medewerker van Freekids. In dit overleg worden de leerlingen doorgesproken die vanuit de 

peuterschool van Freekids doorstromen naar de groepen 1-2, op school. Er vindt een ‘warme’ overdracht 

plaats, zodat de school weet welke onderwijsbehoeften de 

leerlingen hebben die instromen. Daarbij bespreken we in dit overleg 

de gezamenlijke thema’s en activiteiten. Het vieren van feesten 

doen we graag samen, zodat de peuters en hun ouders de school in 

komen en al gewend raken met het gebouw en de gezichten in de 

school. We streven ernaar de samenwerking (steeds) meer vorm te 

gaan geven en de samenwerking meer zichtbaar te maken. Dit 

komt ten goed van de leerlingen van onze school. 

 


