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Beste ouders en verzorgers, 

Inmiddels zijn we twee en een halve week ‘thuisonderwijs’ verder. En 

ik moet zeggen, dat het nog steeds als onwerkelijk aanvoelt. Een 

school zonder leerlingen, zonder geluiden, geen verjaardagen en 

traktaties, geen ouders met leerlingen die in de ochtend binnen 

komen en gedag zeggen….. 

Gisteren is besloten dat deze periode nog eens tot 28 april verlengd 

wordt. Met de meivakantie erbij starten we waarschijnlijk weer op 

maandag 11 mei. Een lange periode waarin veel van u en onze 

leerlingen gevraagd is en nog gevraagd wordt. Het thuisonderwijs in 

combinatie met thuis werken is een behoorlijke uitdaging. Het zal niet 

altijd even makkelijk zijn om alle ‘balletjes’ hoog te houden. Weet dat 

we u en de leerlingen, daar waar kan, zoveel mogelijk willen 

ondersteunen. 

De afgelopen periode is er veel en met regelmaat 

gecommuniceerd. Bijna alle berichten gingen over het coronavirus 

en het thuisonderwijs. In deze nieuwsbrief ontkomen we hier ook niet 

aan. Daarnaast informeren we u nog over een aantal andere zaken. 

Ondertussen lopen namelijk schoolse ontwikkelingen zoveel mogelijk 

door. 

Hopelijk verblijft u thuis met uw gezin nog in goede gezondheid. 

Met vriendelijke groet, 

Directie en team Watermolen. 

 

 

Uitjes 

Er kunnen een aantal uitjes niet doorgaan i.v.m. het coronavirus. Het kamp voor de groepen 7 en 8 komt te 

vervallen. Een grote teleurstelling voor de leerlingen uit deze twee groepen. Samen met een aantal ouders 

gaan we bespreken welk alternatief er in de laatste weken voor de groepen 7 en 8 kan worden 

opgenomen. Vooral groep 8 is het van belang dat zij het jaar en dus de basisschoolperiode bij ons op 

school goed afsluiten. 

We hebben inmiddels ook begrepen dat het schoolvoetbal en de koningsspelen dit schooljaar niet 

doorgaan. 

 

Geplande 

evenementen 

1-4-2020 

Ophalen werkpakketten 

13-4-2020 

2e paasdag, leerlingen vrij 

25-4-2020 

Start meivakantie 

11-5-2020 

Weer naar school?? 

 

 

Belangrijke mededeling 
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Personele ontwikkelingen 

Vanaf 1 juni gaan wij de schoonmaak van de school voor eigen rekening nemen. Dit betekent dat het 

contract met het schoonmaakbedrijf wordt beëindigd en dat we het schoonmaakwerk zelf gaan 

organiseren. Het voordeel is dat er tijdens de schooluren schoonmaakwerk kan worden verricht, zoals 

bijvoorbeeld het reinigen van toiletten als dit nodig is. Hiervoor hebben we een nieuwe collega 

aangetrokken, Danny Kok. Danny zal in onze school conciërge en schoonmaak taken uitvoeren en de hele 

week aanwezig zijn. We zijn erg blij met deze ontwikkeling en heten Danny van harte welkom in ons team. 

Op een later moment zal Danny zich voorstellen aan u. 

Tot 1 juni maakt Care, het schoonmaakbedrijf, ons gebouw schoon en voert Ciska op maandagochtend 

conciërge taken uit. 

Er zijn trouwens in alle toiletten handdoeken-automaten opgehangen. De rol-automaten met stoffen 

handdoeken zijn verwijderd. Dit in verband met de verscherpte maatregelen (hygiëne). 

Schoolse ontwikkelingen 

Het thuisonderwijs heeft op dit moment prioriteit en de volle aandacht van ons team. Daarnaast proberen 

we zoveel mogelijk andere schoolse zaken en overleggen door te laten gaan. 

Hieronder een kleine opsomming van de thema’s die spelen op school: 

*Klankbordgroep. Ver voor de coronacrisis hebben we een ouder-koffie ochtend gehouden over het 

thema communicatie. De uitslagen hiervan zijn gedeeld met de aanwezigen. Een vervolgafspraak met een 

groepje ouders stond al gepland, vlak voordat de scholen gesloten werden. De komende week staat de 

vervolgafspraak ingepland, dit vindt plaats via MS teams. 

*Nieuwe wereldoriëntatie methode. Op 10 april staat een studiedag gepland. Deze dag komt te vervallen 

vanwege de verlenging van de maatregelen i.v.m. Corona. Op deze studiedag zouden we ons laten 

informeren over drie verschillende methodes. Vervolgens zouden collega’s de drie methodes gaan 

uitproberen. Helaas kan dit alles niet doorgaan. De kwaliteit groep W.O. gaat bekijken hoe we (toch) een 

verantwoorde keuze kunnen maken voor een nieuwe methode. Het streven was namelijk om aan het begin 

van het nieuwe schooljaar te starten. Dit vereist aanpassingen en een andere aanpak van de 

kwaliteitsgroep W.O. (Linda, Debbie, Ingrid en Marcelle). 

*PBS. De school wil zich samen met de leerlingen en ouders ontwikkelen tot een PBS school. PBS staat voor 

positive behaviour support. U bent hier in eerdere berichten over geïnformeerd. De kwaliteitsgroep PBS 

(Kirsten, Marja en Keresztely) is aan het kijken hoe we als school een stapje kunnen maken m.b.t. PBS en hoe 

we u en de leerlingen hierbij kunnen betrekken (op afstand). 

Thuisonderwijs – een inkijkje. 

In deze nieuwsbrief willen we ook de focus leggen op de mooie dingen die er gebeuren op onze school. 

Vandaar een inkijkje in het thuisonderwijs en de mooie dingen die met ons gedeeld worden. Een aantal 

leerlingen van onze school zijn goed op weg met de opdracht met de schoenendoos: Maak je werkruimte 

tijdens het thuisonderwijs. 
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Hieronder ziet u een paar inzendingen van leerlingen van onze school: 
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MS Teams groep 3 t/m 8 

 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief, zit een handleiding voor het werken met MS Teams. Bij de werkpakketten 

zitten de inlog gegevens van de kinderen. De kans bestaat dat het wachtwoord niet werkt, deze moet dan 

gereset worden door Zaan Primair, stuur in dit geval een mail naar f.dewaal@zaanprimair.nl in deze mail 

graag de naam van de leerling en het huidige wachtwoord vermelden.  

 

Het is de bedoeling dat alle kinderen een privé chat sturen naar de leerkracht, met een simpele: “hoi juf”, 

zodat we kunnen nagaan of iedereen in Teams is gekomen. Doe dit zo snel mogelijk, donderdag om 12 uur 

gaan wij kijken of het bij iedereen gelukt is. 

Hoe dit moet, staat in de handleiding! 

Hoe we verder gaan werken met Teams, hoort iedereen in de groeps-app. In het begin zal het nog zo zijn, 

dat de meeste communicatie via de whatsapp-groep blijft. Het is voor ons ook nieuw om met Teams te 

werken… 

 

Nieuws vanuit de MR 

Wat een ontzettende heftige tijden beleven we met z’n allen. Gisteravond is bekend geworden dat de 

scholen tot en met het eind van de meivakantie gesloten zijn. Dit brengt natuurlijk extra druk bij de ouders 

die zo goed mogelijk hun kinderen begeleiden bij hun schoolwerk, terwijl ze ook nog in vele gevallen zelf 

moeten werken en/of hun huishouden draaiend moeten houden. Wij willen dan ook alle ouder(s) en/of 

verzorger(s) hiervoor een enorm compliment geven! Laten we ook de leerkrachten niet vergeten die op 

een geweldige manier ervoor hebben gezorgd dat er thuiswerk is voor de kinderen. Uiteraard valt hier nog 

het een en ander aan te verbeteren en de verbetersuggesties zijn voor een groot deel ook overgenomen. 

Sinds de laatste update hebben we weer twee vergaderingen gehad met de MR leden. De derde 

vergadering van dit school jaar was in november. In deze vergadering hebben we het schooljaarverslag en 

de samenwerkingsverbanden die de school heeft besproken. Daarnaast zijn de resultaten op groepsniveau 

besproken met de MR. Tenslotte is er een aankondiging gedaan van de visitatiecommissie die op 12 

december zou komen. 

De vierde vergadering van het jaar was een bijzondere, omdat er een drietal ouders als toehoorder bij de 

vergadering was. Het is voor alle ouder(s) en/of verzorger(s) mogelijk om een vergadering bij te wonen als 

toehoorder. Mocht u dat ook een keer willen, laat het ons dan weten. Het kan wel zijn dat er bepaalde 

onderwerpen zijn, waarbij u niet aanwezig kunt zijn, wij zullen u dat dan vooraf laten weten. 

In de vierde vergadering is het verslag van de visitatiecommissie besproken en ook is de klachtenprocedure 

besproken. Een belangrijk onderdeel van deze vergadering was de wijziging in de formatie door het vertrek 

van Juf Janna uit groep 5 en het opnemen van het ouderschapsverlof van Sanne. Vanuit de directie werd 

een voorstel gedaan om deze gaten op te vullen. Vanuit de MR vinden wij het belangrijk dat alle kinderen 

alle dagen naar school kunnen en het liefste met vaste gezichten op de groep. Daarnaast begrijpen we 

dat het aanbod van leerkrachten zeer beperkt is. Wij hebben dan ook een positief advies gegeven op het 

voorstel, omdat het voorstel voldeed aan onze wensen. 

 

mailto:f.dewaal@zaanprimair.nl
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Wij hopen iedereen middels dit bericht wederom een kleine inkijk te hebben gegeven in de 

werkzaamheden van de MR. Wij wensen alle ouder(s) en verzorger(s) ontzettend veel sterkte toe de 

komende weken en we hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft. Mocht u nog een vraag of 

opmerking hebben, dan horen wij dit graag! U kunt ons bereiken op mr@obsdewatermolen.nl  

 

mailto:mr@obsdewatermolen.nl

