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Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Voor u ligt de eerste 

nieuwsbrief van het schooljaar 

2021-2022. Zoals u eerder via 

de schoolpraat app heeft 

kunnen begrijpen zijn we goed 

gestart. Voor de derde week 

op rij zijn alle klassen op school 

en is er van quarantaine nog 

geen sprake (u begrijpt dat ik 

tijdens het schrijven van dit 

stukje, afklop op mijn bureau-

tafel      ). Laten we dit volhouden! 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in en rondom de school speelt 

en waar we mee bezig zijn.  

Namens mij en het team veel leesplezier. 

Vriendelijke groet, 

Maaike Kerssens  

 
 

PBS 

Alle groepen hebben in de eerste schoolweek de 

klassenafspraken (verwachtingen) opgesteld. Dit hebben ze 

gedaan aan de hand van de kernwaarden van de school. Voor 

elke waarden is een verwachting geformuleerd: Hoe kun je in 

onze klas zien dat we betrokken zijn? Hoe laten we zien dat we 

respect hebben voor elkaar? Etc. De leerlingen hebben allemaal 

mee mogen denken, de verwachtingen hangen inmiddels aan 

de muur. En nu oefenen/aanleren en herhalen….. 

De komende weken staan alle waarden één week centraal. Voor 

deze week is dat Respect. Gedurende deze week organiseren de 

groepsleerkracht activiteiten/lessen waarin gesproken en geleerd 

wordt over Respect. Zo is/wordt dat ook gedaan met de andere 

drie kernwaarden: Betrokkenheid, Veiligheid en Plezier. 

Vanaf week 39 (28 oktober) herhalen we de kernwaarden en de bijbehorende gedragsverwachtingen. 

 

 

 

Deze foto van Onbekende auteur is 

Geplande 

evenementen 

16-9-2021 

Biebbus 

20-9-2021 

Studiedag, leerlingen vrij! 

4-10-2021 

Startgesprekken 

5-10-2021 

Studiedag, leerlingen vrij! 

6-10-2021 

Studiedag, leerlingen vrij! 

6-10-2021 

Start Kinderboekenweek 

 

Belangrijke mededeling 
 

 

https://clearwaterkft.blog.hu/2014/04/01/felkeszulni_vigyazz_start_863
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

   

  Pagina 2 van 4 

   
 

 

 

 

 

 

Laptops 

Wellicht had u het al van uw zoon/dochter begrepen dat de komst van de 

laptops vertraging hadden opgelopen. Zij konden aan de start van het 

schooljaar niet geleverd worden, helaas.  

De leerlingen moesten noodgedwongen het reken- en spelling werk (als 

vanouds) op papier maken. Dat was weer wennen! Inmiddels zijn de laptops er 

gelukkig.  

De groepen 5 tot en met 8 werken op dit moment allemaal op een laptop. Fijn! 

 

Verkeer & parkeren 

Over het parkeren en het verkeer rondom de school bestaan zorgen bij school, ouders en buurtbewoners. 

Op de Blauwselmolen en de Papiermolen wordt (te) hard gereden. Het is de bedoeling dat u stapvoets 

rijdt. Denk aan de leerlingen en hun veiligheid s.v.p.! 

Verder zien we dat ouders hun auto voor de vuilcontainer parkeren / neerzetten. Dit is onveilig en mag niet. 

Op diezelfde plek steken namelijk leerlingen in de ochtend over. Zij kunnen niet goed zien of ze veilig 

kunnen oversteken. Indien het nodig is dat u met de auto naar school komt, zet u uw auto in de daarvoor 

bedoelde parkeervakken. Als deze vol zijn, zet u ze een stukje verderop. Dit kan betekenen dat u iets eerder 

van huis moet.  

 

Hier is de plek die wij bedoelen te zien. We zien graag dat 

het er uitziet zoals de foto. Er staat geen auto voor de 

container. 

 

 

 

 

 

Sportbedrijf 

Op maandag 31 augustus is sportbedrijf Zaanstad op onze school gestart. Elke maandag, tijdens de pauzes 

(van 11.30-13.30 uur), zal een medewerker tijdens het buiten spelen sport- en spelactiviteiten aanbieden. 

Onze leerlingen kunnen ervoor kiezen om mee te doen. Het is geen verplichting, ze mogen ook een spel 

spelen met klasgenoten. Op deze manier willen we meer sport en spel stimuleren. Het is fijn om dit begeleid 

te doen. Daarnaast hebben we meer begeleiding op het plein. Ook dat werkt prettig.  
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Intern begeleider – vacature 

Op dit moment is Henriette Keep werkzaam als interim Ib-er op onze 

school. Zij is er tot de herfstvakantie, omdat zij daarna een nieuwe 

opdracht heeft. Op dit moment staat de vacature nog open. Mocht u 

mensen in uw omgeving kennen die interesse hebben, kunt u ze naar 

Maaike en/of de website van zaan primair verwijzen.  

 

In groep 8 heeft Floor Danko, vorige week een leuk bericht kunnen vertellen. Zij is namelijk zwanger van 

haar eerste kindje. Floor zal half december met verlof gaan. Gelukkig hebben we al een vervanger voor 

Floor kunnen vinden.  Olga van Druenen zal Floor tot ongeveer eind april vervangen.  

 

Informatiemiddagen 

Volgende week houden alle groepsleerkrachten een online informatiemoment via MS teams. U wordt 

hierover geïnformeerd door de leerkrachten zelf. Houd dus goed de schoolpraat-app in de gaten. 

 

Opbrengsten schooltuin 

Afgelopen week heeft Danny de groepen 1-2A en 1-2B verrast met de opbrengst van de schooltuin. De 

twee groepen hebben op een eerder moment in een pauze zaadjes geplant en dit is het resultaat! 
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