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Beste ouders en verzorgers, 

 

Voor u ligt de één na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We 

hebben nog acht weken voordat de zomervakantie begint. In die 

acht weken gebeuren er nog veel leuke en belangrijke dingen. In 

deze nieuwsbrief kunt u daarover meer lezen. 

 
 

Corona 

Momenteel is het rustig op school. Alle groepen zijn aanwezig en alle 

teamleden zijn gezond. Dat is erg fijn. Het team streeft naar een rustige 

afrondging van het schooljaar. Dit betekent dat we grotendeels blijven 

werken zoals we nu doen. De volgende maatregelen blijven van kracht: 

· Hygiëne (handen wassen etc.) 

· Leerkrachten begeleiden de groep bij de start en het uitgaan 

van de school. 

· Leerkrachten wachten in de ochtend de groep op, op het plein. 

Zodra de groep compleet is, gaan de leerlingen naar binnen. 

· Buiten spelen met eigen groep. 

· De huidige looproutes en het gebruik van in- en uitgangen. 

Versoepeling 

De schooltijden van de groepen 1-2 en het werken met ‘cohorten’ 

passen we aan. Omwille van onderwijsinhoudelijke redenen zullen er 

soms groepen met elkaar werken. Zo zullen de leerlingen uit groep 2, die 

volgend jaar naar groep 3 gaan, af en toe samenwerken. We laten dan 

dus de ‘cohorten’ los. 

Schooltijden groepen 1-2 

Vanaf maandag 24 mei starten de groepen 1-2 op de oorspronkelijke schooltijd. De 

leerlingen worden tussen 08.20 en 08.30 uur gebracht tot het hek. De groepsleerkrachten 

wachten de leerlingen op, op de afgesproken plek bij het bankje. Zodra de groep 

compleet is, gaan de leerlingen naar binnen, onder begeleiding van de leerkracht. Zorg 

dat uw kind op tijd gebracht wordt. 

Nationaal programma onderwijs (NPO) 

U heeft vast en zeker al begrepen dat er vanuit de overheid geld vrijkomt voor het onderwijs, de 

zogenaamde NPO gelden (nationaal programma onderwijs- gelden). 

Hieronder wordt uitgelegd wat dit inhoudt en wat dit betekent voor de Watermolen. De informatie komt 

van de volgende site: nponderwijs.nl. Neem gerust een kijkje, er staat informatie die wellicht interessant is. 

Geplande 

evenementen 

24-5-2021 

2e Pinksterdag, vrij 

27-5-2021 

Schoolfotograaf 

28-5-2021 

Schoolfotograaf 

10-6-2021 

Biebbus 

23-6-2021 

Studiedag, leerlingen vrij! 

28-6-2021 

Ouder gesprekken facultatief 

30-6-2021 

Nieuwsbrief 

 

Belangrijke mededeling 
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Algemeen 

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op herstel en 

ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor 

komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar. 

Waarom een Nationaal Programma Onderwijs? 

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs, van 

basisschool tot universiteit. Daarom trekt de overheid de 

komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een 

Nationaal Programma Onderwijs. 

Wat doet het Nationaal Programma Onderwijs? 

Het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt: 

· Leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes 

mogelijk te maken. 

· Docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen. 

· Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op: 

· De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen. 

· Het inhalen en goedmaken van “vertragingen”, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op 

de kern van de vakken. 

Wat betekent dit voor de Watermolen? 

Met behulp van een ‘zelfscan’ brengen we in kaart welke behoeften er bij de leerlingen en binnen het 

team liggen. In Juni wordt duidelijk over welk budget de school beschikt. Op basis daarvan kunnen we 

maatregelen treffen voor de komende twee schooljaren. We stellen een programma op, dit wordt 

besproken met de MR. Na goedkeuring van de MR dienen we ons plan in. In het nieuwe schooljaar wordt 

het budget uitgekeerd aan de school en kan het programma van start gaan. De watermolen zet graag het 

geld in voor extra handen in de klas en voor de professionalisering van het team. 

Formatie 

Volgend jaar blijven we werken met 9 groepen. De huidige groepen kunnen dus in stand worden 

gehouden. Net als dit jaar, werken we ook volgend jaar met 2 kleutergroepen. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u. Voor 

de zomervakantie maken we de jaarkalender (en studiedagen) en de formatie kenbaar. 
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Schoolfotograaf 

 
Op donderdag 27 mei en vrijdag 28 mei worden in een coronaproof setting de schoolfoto’s gemaakt. Er 

worden portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. De indeling van de groepen is als volgt: 

 

Donderdag  

Groep 1/2A 

Peuterspelen, plus broertjes en zusjes 

Groep 3 

Groep 7 

Groep 5B 

Groep 6B 

Groep 8 

 

Vrijdag  

Groep 1/2B 

Peuterspelen, plus broertjes en zusjes 

Groep 5A / 6A  

Groep 4 

Broertjes en zusjes die samen op school zitten 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
 

Vele ouders maken ieder jaar de vrijwillige ouderbijdrage over samen met het schoolreisgeld. Doordat vorig 

jaar de schoolreisjes niet door waren gegaan, is het schoolreisgeld van vorig jaar doorgeschoven naar dit 

jaar. Wellicht is de ouderbijdrage er daarom bij een aantal ouders erbij in geschoten. 

 

Wij hopen dat de ouders/verzorgers die dit jaar geen schoolreisgeld hoeven over te maken, alsnog  de 

vrijwillige ouderbijdrage van EUR 24 voor dit jaar willen overmaken. Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat 

de ouders/verzorgers die nog het schoolreisgeld moeten betalen van dit jaar de bijdrage overmaken. 

 

Van de ouderbijdrage worden allerlei activiteiten betaald, zoals Sinterklaas, wat lekkers voor Pasen, de 

musical van groep 8 en spelletjes voor het zomerfeest. Vorig jaar hebben we ook van deze bijdrage een 

nieuwe muziekinstallatie kunnen betalen voor de school. Dit jaar willen we graag wat extra 

buitenspeelgoed kopen. Uw bijdrage is dan ook hard nodig om dit te kunnen realiseren. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage van EUR 24 (eventueel inclusief het schoolreisgeld voor de 

groepen 1 tot en met 6 van EUR 30) over te maken naar rekeningnummer NL47RABO0126282927 t.n.v. OBS 

De Watermolen in Koog aan de Zaan. Graag de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden in 

het mededelingenveld.  

 

Alvast hartelijk bedankt! 

 

De Oudercommissie 
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Nieuws van de MR 

Op 15 april is de MR weer bij elkaar gekomen. Dit was voor de eerste keer in een uitgebreide samenstelling 

waarin de nieuwe OMR leden, Nagehan Cicek en Wim Tavenier ook aanwezig waren. Zij stellen zich in deze 

nieuwsbrief nog aan u voor. 

In de afgelopen vergadering is aandacht geweest voor de groepindeling en het lerarenteam voor 

aankomend schooljaar. Maaike heeft toegelicht wat er nu al bekend is. De MR heeft een eerste lijn een 

positief beeld voor mogelijkheden voor aankomend schooljaar. De komende periode wordt de indeling en 

de formatie (welke leraar voor welke klas) nader uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is wordt dit 

wederom gedeeld en besproken met de MR. Daarna worden de ouders / verzorgers en leerlingen 

geïnformeerd. 

Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen heeft het (demissionair) kabinet geld vrij gemaakt voor 

het onderwijs, met als aanleiding de Coronacrisis. Hiervoor is het Nationaal Programma Onderwijs 

opgesteld. De school heeft eind maart informatie gekregen over dit programma. Deze informatie en de 

bijbehorende stappen hebben we besproken. De MR heeft instemmingsrecht op het schoolprogramma 

wat uiteindelijk wordt opgesteld. Ook hierover zullen jullie later nader geïnformeerd worden. 

Andere onderwerpen die we besproken hebben zijn de resultaten van de CITO-toetsen in algemene zin en 

bijzonderheden omtrent Corona. Over het laatste onderwerp is ook buiten de vergaderingen om veelvuldig 

contact geweest tussen de MR en de school. Gelukkig is het op dit moment weer rustig op Corona-gebied 

op school en met de inzet van alle ouders / verzorgers, leerlingen en het team blijft dit hopelijk ook zo. 

Op 20 mei en 21 juni vinden de laatste twee vergaderingen van de MR van dit schooljaar plaats. Bij vragen 

kunnen jullie altijd contact met ons opnemen (mr@obsdewatermolen.nl). 

Namens de MR, 

Sharada van Egmond Voorzitter MR 

Nieuwe MR leden 

Via deze weg wil ik mij voorstellen als kersverse MR-lid. Ik heet Nagehan 

Ozturk-Cicek en ben de moeder van twee kleuters (Atalay 4 en Emirhan 5,5 

jaar). Ik woon samen met mijn man en kinderen in Koog aan de Zaan. 

  

Als MR-lid wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de gang van 

zaken op de Watermolen. Ik vind het belangrijk dat zowel de kinderen, als 

de ouders en het team van de Watermolen de sfeer als open, vertrouwd, 

ontspannen en plezierig ervaren. 

  

Ik ben makkelijk in het contact, durf moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en kan constructief 

samenwerken. Ik sta open voor de dialoog en wil graag ieder ander uitnodigen om daar gebruik van te 

maken en mij aan te spreken als daar behoefte aan is. 

  

Verder ben ik GZ-psycholoog van beroep, werk ik in de GGZ en behandel mensen met diverse psychische 

problemen zoals angst-, stemmings- of traumagerelateerde stoornissen. Mijn hobby’s zijn reizen, wandelen 

en winkelen. 
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Ik ben Wim Tavenier, vader van Eleanor (Ellie) uit groep 2 en Dexter uit groep 5. Sinds 2000 ben ik werkzaam 

in het onderwijs: VMBO, de Politieacademie en nu het Zaanlands Lyceum (havo/vwo/gymnasium), waar ik 

docent geschiedenis ben. Daarnaast heb ik een bedrijf genaamd Tavern Games waar samen met ervaren 

en startende ontwerpers kaart- en bordspellen worden ontwikkeld en uitgegeven.  

De MR is een belangrijk orgaan met de bevoegdheid om bepaalde beslissingen goed of af te keuren, om 

advies te geven en als klankbord te fungeren. Het is een mooie ervaring daar deel van uit te maken. 

 

Met een vriendelijke groet,  

 

Wim 

 

 
De PBS dobbelsteen 
 

Hieronder vindt u informatie over de PBS-rugzak en de bijbehorende opdracht (dobbelsteen). Tevens willen 

we u via dit bericht eraan herinneren, de opdracht samen met uw kind thuis te maken.  

 

Rugzakje 

 

Alle kinderen hebben vorige week een mooi, groen rugzakje mee naar huis gekregen. Op het rugzakje zijn 

de kernwaarden van de school te zien, namelijk: 

 

PLEZIER          BETROKKENHEID        VEILIGHEID              RESPECT 

 

In de rugzak zit een opdracht met een dobbelsteen. Het is de bedoeling dat alle kinderen deze thuis in 

elkaar zetten en uiterlijk dinsdag 25 mei weer inleveren op school. 

 

Waarom de dobbelsteen in elkaar zetten? 

 

Voor de ouders, kinderen en leerkrachten is het in elkaar zetten van de dobbelsteen een waardevol 

moment. Doordat wij samen (ouders en groepsleerkrachten) met uw kind(eren) over de kernwaarden in 

gesprek gaan, zorgen we ervoor dat de kernwaarden 'betekenis' krijgen. De leerlingen leren de waarden 

beter kennen en hebben er een beeld bij doordat er thuis en op school over gesproken wordt. 

 

Thuis zorgen de leerlingen ervoor dat de opdrachten op de dobbelsteen voltooid worden.  

Op school praat de groepsleerkracht over de dobbelsteen. Leerlingen mogen vertellen welke voorbeelden 

ze hebben gegeven en/of welke foto ze hebben gemaakt. 

 

Puzzel 

 

Als een leerling zijn/haar dobbelsteen inlevert, ontvangt hij/zij van de 

groepsleerkracht een puzzelstukje. Alle puzzelstukjes samen vormen 

puzzel/afbeelding. Het is een verrassing welke afbeelding de puzzelstukjes samen 

vormen. 

   

Hulp 

 

De verwachting is dat de woorden betrokkenheid en respect lastig zijn voor de (jonge) kinderen. Ze 

hebben dus echt de hulp van u als ouder nodig. Het is fijn en helpend als u de opdracht samen doet. 
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Gedragsverwachtingen 

 

Op dit moment werken we met gedragsverwachtingen op het schoolplein en in de gang. 

De gedragsverwachtingen voor de gang zijn; Ik loop rustig en ik ben stil.   

Nadat alle leerlingen hun dobbelsteen hebben ingeleverd en besproken zijn, wordt er in de klassen een 

koppeling gemaakt naar de kernwaarden. De gedragsverwachtingen worden gekoppeld aan een 

kernwaarde.  

 

Voorbeeld: 

Gedragsverwachting = Ik loop rustig in de school. 

Waarom doen we dat? Waarom vinden we dat belangrijk?  

Welke kernwaarde past bij de gedragsverwachting ; Ik loop rustig in de school? 

  

Een bijpassende waarde zou de waarde respect of veiligheid kunnen zijn of veiligheid. Hier kunnen de 

leerlingen dus over meedenken.  

Uiteindelijk zullen alle bestaande gedragsverwachtingen gekoppeld worden aan een waarde. 

 

Volgend schooljaar zullen we de gedragsverwachtingen uitbreiden naar andere ruimtes binnen de school, 

zoals bijvoorbeeld " het toilet" en "de klas".  

 

Dinsdag 25 mei gaan we met alle leerlingen opdrachten doen met de dobbelsteen.  

We verwachten dat alle dobbelstenen dan op school zijn. 

 

Veel succes namens het PBS team, 

 

Charlotte en Marja 

 

Gevonden voorwerpen 

 
Afgelopen week hebben we alle gevonden voorwerpen op de foto gezet. Mist u thuis iets, wat u op de foto 

herkent, kom het even ophalen of laat uw kind het weer mee naar huis nemen. De spullen/kleding die 26 

juni niet zijn meegenomen, worden in de kledingcontainer gedeponeerd. Op die manier krijgt deze kleding 

toch nog een goede bestemming. 
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Marble Mania Watermolen 
 

Op 17 mei zijn we van start gegaan met de 

techniekweek “Marble Mania Watermolen”! In alle 

groepen zijn de kinderen in kleine groepjes of met de 

hele groep aan de slag gegaan om de langste 

knikkerbaan te bouwen.  

 

In welke knikkerbaan rolt de knikker het langst?  

In de klas wordt een voorronde gehouden (als er 

meerdere banen gemaakt worden), daarna volgt er op 

vrijdag 21 mei een finaleronde voor de volgende 

bouwen 1-3, 4-5 en 6-8. Hiervoor komt een officiële jury 

langs de groepen om de roltijd van de knikker te meten 

en te vergelijken met de andere groepen. In elke bouw 

kan steeds één groep, die met de langste roltijd, een 

prijs winnen! Ook hebben we een prijs voor de meest 

originele knikkerbaan.  

"Knikkers klaar, rollen maar!” 
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https://forms.gle/WbKfpTUwozKugYhw7

