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Beste ouders en verzorgers, 

 

Thuis kijk ik met regelmaat naar het Jeugdjournaal, samen met onze 

drie kinderen. De afgelopen weken is de oorlog in Oekraïne een 

belangrijk en terugkerend onderwerp. De beelden van de 

beschietingen en de mensen die op de vlucht slaan, maken veel 

indruk op ons gezin. Ik kan mij voorstellen dat dit ook voor u en uw 

gezin geldt. 

 

 
 
 
 

Flessenactie 

 
De behoefte om iets te doen voor de inwoners van Oekraïne ( en niet 

alleen toe te kijken) is bij iedereen groot. Er zijn allerlei landelijke acties 

en burgerinitiatieven opgezet. Zo ook op de Watermolen. Op onze 

school hebben we de vorige week flessen ingezameld. De opbrengst 

(statiegeld) gaat naar een actie van Erwin Vinke, de man van onze 

collega Linda. Een mooi initiatief dat eigenlijk heel spontaan ontstond. 

 

Linda vertelde tijdens de team-briefing dat Erwin zich ging inzetten voor 

de vluchtelingen in Oekraïne. Hij had het plan om naar de grens van 

Polen te rijden, daar vluchtelingen op te halen en hen vervolgens naar 

een veilige opvangplek te brengen. Het team reageerde positief. Ook zij wilde zich graag inzetten en 

vroegen zich af of we als school ook iets konden doen. 

 

Diezelfde middag hebben we met de leerlingen uit groep 3 een mooie foto gemaakt, waarop de kleuren 

van de Oekraïense vlag te zien zijn (zie foto). De kleuren en de handen van de leerlingen gaven een mooi 

beeld weer: Obs de Watermolen helpt Oekraïne een handje. Vervolgens hebben we u en de leerlingen 

opgeroepen om lege flessen in te leveren. Het resultaat was 13 gevulde winkelwagentjes, veel statiegeld 

bonnen en veel geld!! Het was bijzonder mooi om te merken dat ouders en leerlingen zich zo betrokken 

voelden. Het saamhorigheid gevoel was duidelijk merkbaar. 

 

 

Geplande 

evenementen 

31-3-2022 

Biebbus 

14-4-2022 

Paasontbijt 

15-4-2022 

Studiedag, leerlingen vrij 

18-4-2022 

2e Paasdag, vrij 

19-4-2022 

Studiedag, leerlingen vrij 

22-4-2022 

Koningsspelen 

23-4-2022 

Meivakantie, 23 april t/m 8 mei 

12-5-2022 

Biebbus 

18-5-2022 

Nieuwsbrief 6 

 

Belangrijke mededeling 
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Vorige week zijn we meerdere keren met een klein groepje 

leerlingen naar de supermarkt gegaan. We hebben uiteindelijk 13 

volle karren ingeleverd. Afgelopen vrijdag hebben we het 

eindbedrag met u gedeeld. 1287,05 euro!! Het is veel hoger 

uitgevallen dan we hadden durven hopen. En wat een energie 

kwam er vrij met de flessenactie! Iets wat klein en spontaan 

begon, mondde uit in een fantastisch actie! We zijn zo trots op u 

en de leerlingen en blij met de inzet en betrokkenheid. 

 

Laten we hopen dat onze bijdrage het leed een beetje kan 

verzachten. Erwin heeft in ieder geval mensen aan de Poolse 

grens van spullen kunnen voorzien. Ze hebben één gezin (moeder 

en twee dochters) kunnen meenemen en naar een veilige plek 

kunnen brengen. Volgende week gaat Erwin weer heen. Met het 

geld hebben we een grote bijdrage kunnen leveren aan de 

realisatie van dit mooie initiatief. Ontzettend bedankt daarvoor. 

 

Maaike Kerssens 
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Schoolse ontwikkelingen – NPO gelden 

In eerdere berichten hebben wij u geïnformeerd over de NPO-gelden (nationaal programma onderwijs). 

Vanwege corona hebben de scholen / besturen geld van de overheid ontvangen. Dit geld kan de school 

inzetten voor extra scholing / ondersteuning etc. Op de Watermolen professionaliseert het team zich 

momenteel op het gebied van begrijpend lezen. Een externe begeleidt ons team op dit vakgebied. Op 15 

maart, de eerstvolgende studiedag, hebben de groepsleerkrachten (4 tot en met 8) weer een bijeenkomst 

hierover.  

De groepen 1,2 en 3 volgen nascholing op het gebied van spelend leren. De bedoeling is dat het spel een 

prominentere rol binnen de groepen krijgt. Daarbij zijn we bezig met het formuleren van een visie op ‘het 

jonge kind’.  Uiteraard betrekken we onze opvangpartner Freekids hierbij, om zodoende de doorgaande lijn 

te waarborgen. 

Naast bovengenoemde onderwerpen hebben we van de NPO gelden (start schooljaar) ons personeel 

kunnen uitbreiden. We hebben onderwijsassistenten  aangesteld en in kunnen zetten voor de 

ondersteuning (zorgniveau 3) op het gebied van rekenen, technisch lezen en spelling. Door het 

lerarentekort en de uitval van personeel (corona) hebben we deze krachten ook anders in moeten zetten. 

Het ondersteunend personeel heeft naast het bieden van ondersteuning ook groepen opgevangen als de 

groepsleerkracht afwezig was.  

De komende periode zullen Giovanni en Noah de ondersteuning op zorgniveau 3 blijven verzorgen. Als 

leerling extra hulp nodig hebben, worden zij door de groepsleerkracht ingedeeld bij een van deze twee 

krachten. Wij streven ernaar de ondersteuning zo veel mogelijk door te laten gaan. Bij uitval van personeel 

blijven we zoeken naar goede oplossingen. Een van de mogelijkheden is de inzet van de 

onderwijsassistenten. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In november hebben we een tevredenheidonderzoek uitgezet. Hieronder 

kunt u de resultaten van het onderzoek lezen. 

 

 

 

Algemeen 

Doel van het onderzoek:  

• Weten hoe de ouders, de leerlingen en de medewerkers de school ervaren en meten hoe tevreden 

zij zijn. 

• Weten hoe de school scoort ten opzichte van de landelijke PO (primair onderwijs) cijfers 

(benchmark) 

• Weten welke verbeterpunten ouders, leerlingen en medewerkers zien voor de Watermolen. 

• Weten hoe de tevredenheid van de ouders sinds de vorige meting is ontwikkeld. 
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Leerlingen  

Het onderzoek is gehouden onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 van de Watermolen. Uiteindelijk 

hebben 88 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Dit is een percentage van 93% 

Algemene tevredenheid  

De Watermolen scoort nagenoeg gelijk aan de Benchmark. 

De Watermolen  Benchmark  

8.1 8.2 

Hier zijn leerlingen het meest tevreden over: 

Thema  Aspect  Score  

Onderwijs  Leerzame digitale 

leermiddelen 

9.6 

Voorzieningen Mooie gymzaal 9.3 

Welbevinden Leerkracht besteed 

aandacht aan PBS 

9.0 

Hier zijn leerlingen het minst tevreden over: 

Thema  Aspect  Score  

Onderwijs Voel me rustig voor de toets 6.6 

Voorzieningen Leuk schoolplein 6.8 

Praktische vaardigheden Leren betrouwbare 

informatie te vinden op 

internet 

6.4 

 

Ouders 

Het tevredenheidsonderzoek is gehouden onder alle ouders van De Watermolen. 74 ouders hebben de 

vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 46%. 

Algemene tevredenheid  

De Watermolen  Benchmark  2019 

7.5 7.6 6.3 

Hier zijn ouders het meest tevreden over:        

Thema  Score  

Kan met vragen altijd bij de 

leerkracht terecht.  

8.9 

Duidelijke regels op school  8.2 

Goede lessen 8.1 

Hier zijn ouders het minst tevreden over: 

Thema  Score  

Aandacht voor talenten van 

kinderen  

6.5 

Voldoende aandacht voor 

leerlingen met problemen 

6.9 

 

 



 

   

  Pagina 5 van 9 

   
 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers  

Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van de Watermolen. Uiteindelijk hebben 19 

medewerkers de vragenlijs ingevuld, wat een respons oplevert van 90%. 

De Watermolen  Benchmark  2019 

8.5 8.5 7.0 

 Hier zijn medewerkers het meest tevreden over: 

Thema  Aspect  Score  

Samenwerking  Elkaar helpen wanneer dat 

nodig is. 

9.6 

Samenwerking  Samenwerken binnen team 9.6 

Directie Organiseert de school goed 9.4 

Hier zijn medewerkers het minst tevreden over: 

Thema  Aspect  Score  

Werkbelasting  Toekomen aan 

voorbereiden werk 

5.3 

College van bestuur Zichtbaarheid op scholen 5.5 

Werkbelasting Maatregelen bestuur 

verlagen werkbelasting. 

5.6 

 

Vergelijking met de vorige meting  

Als we de resultaten vergelijken met de vorige meting (2019) zien we dat: 

• Ouders op alle aspecten hoger hebben gescoord dan in 2019. Er zijn geen aspecten waarop de 

Watermolen lager scoort. 

• Medewerkers op alle aspecten hoger scoren als het gaat om de professionele cultuur. Daarbij 

scoren ze dit aspect hoger dan de benchmark  

De watermolen  Benchmark  2019  

8.2 7.8 5.6 

 

Actiepunten schooljaar 2021-2022  

 

Concreet maken van onderstaande actiepunten/SMART formuleren 

Betrokkenen  Thema  Aspect  Voorlopige 

uitwerking 

Leerlingen  Praktische 

vaardigheden 

Spreekbeurt geven of 

een presentatie houden 

Bij de zaakvakken 

(wereldoriëntatie) 

spreekbeurten en 

presentaties 

inzetten.  

Ouders  Onderwijs  Aandacht voor talenten 

van kinderen 

Het onderwijs 

uitdagender maken 

voor de leerlingen. 

Werknemers  Werkbelasting  Toekomen aan 

voorbereiden werk 

Gesprek met het 

team – directie 
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Leerlingen  Betrokkenheid 

leerlingen 

Met de leerlingenraad in 

gesprek over de 

resultaten van het 

tevredenheidsonderzoek 

Bespreken welke 

ideeën de 

leerlingen hebben. 

 

Actiepunten schooljaar 2022-2023 

In het schooljaar 2022-2023 voeren we bovenstaande actiepunten uit. De actiepunten worden 

meegenomen in het jaarplan.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op maandag 7 maart is de MR samengekomen.  

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

• De resultaten van het tevredenheidsonderzoek, 

• Klimaatbeheersing in het schoolgebouw, 

• De wisseling van leerkrachten van enkele groepen door het vertrek van een leerkracht  

• Schoonmaak op de Watermolen.  

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zullen met de ouders gecommuniceerd worden. We zijn blij 

met de resultaten omdat er een algehele verbetering is te zien ten opzichte van de eerdere meting. Er zijn 

ook verbeterpunten die opgepakt zullen worden en de school zal de ouders met enige regelmaat laten 

weten wat de status is van deze punten. 

Met vriendelijke groet, 

De medezeggenschapsraad van de Watermolen 

Musical groep 8 

Wij zijn, voor de groep 8 musical, op zoek naar lakens voor het decor. We zoeken lakens met minimaal de 

volgende afmeting: 2.00m bij 1.10m en 2.00m bij 1.55m. Heeft u wat liggen of kunt u hier gemakkelijk 

aankomen, inleveren mag bij Juf Mara (groep 8) of meester Danny. Alvast bedankt. 

Corona 

Personeel 

Na de voorjaarsvakantie konden we de maatregelen voor corona 

grotendeels loslaten. De afspraken met betrekking tot de 

mondkapjes en bijvoorbeeld het werken in cohorten konden we 

weglaten. Fijn! Helaas werd wel duidelijk dat Corona zelf nog niet 

weg was…. Meerdere collega’s zijn de afgelopen weken besmet 

geraakt. Dit leidde tot personele krapte. Het opvangen van de 

klassen lukte soms wel, maar soms ook niet. We bedanken u 

(nogmaals) voor uw begrip en medewerking. We realiseren ons 

dat dit ook iets voor u betekent en dat u werk en opvang moet combineren in een dergelijke situatie.  

https://v-a.se/2020/04/corona-i-svenska-medier-okat-fortroende-for-myndighetspersoner/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Ouders 

Het was goed om u, de ouders, weer in de school te zien. Omdat de groepsleerkrachten de afgelopen 

weken gesprekken hielden, waren er na schooltijd ouders in de school. Ook de ouders van de groepen 1 

en 2 konden in de ochtend weer meelopen. De hulpouders, ouders die bijvoorbeeld groepjes leerlingen bij 

het lezen ondersteunen, waren ook weer aanwezig. Erg fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Activiteiten 

Wat betreft de feesten en activiteiten mag u ervan uit gaan dat we alles weer oppakken zoals u van ons 

gewend bent. De activiteiten die genoemd staan in de schoolpraat-app (kalender) zullen doorgang 

krijgen. Check dus even de app, dan bent u op de hoogte en voorbereid. Pasen en Koningsspelen zijn de 

eerstvolgende activiteiten in onze school. 

Vrijwillige ouderbijdragen en gelden voor 

schoolreisje of kamp  
 

Nu bijna alle regels voor Corona zijn afgeschaft, kunnen 

we ons weer gaan verheugen om de schoolreisjes van de 

groepen 1 tot en met 6 en de kampreisjes van de groepen 

7 en 8. Helaas hebben we nog niet voor alle kinderen het 

geld ontvangen. Voor de kinderen waarvan 

het schoolreisgeld of het kampgeld nog niet is ontvangen, 

hebben de ouders/verzorgers reeds een herinnering 

ontvangen. Hierbij nog een vriendelijke herinnering om het 

geld zo snel mogelijk over te maken.  

 

Op dit moment is van bijna 60% van de kinderen de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt. 

Heel erg bedankt hiervoor! Als u dit bedrag nog niet heeft overgemaakt, helpt u ons dan om dit 

percentage verder te verhogen? Dan kunnen we alle geplande activiteiten door laten gaan. U kunt het 

bedrag van EUR 30 overmaken naar rekeningnummer NL47RABO0126282927 t.n.v. OBS De Watermolen. 

Graag de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden in het mededelingsveld.   

 

We hebben dit jaar al diverse activiteiten ervan kunnen betalen, zoals het lekkers voor de wandeltocht in 

het kader van de boekenweek, het uitdeelsnoep van Sint Maarten en de Sinterklaasviering. We hopen nog 

meer geld te ontvangen, zodat we ook onderstaande activiteiten door kunnen laten gaan: 

 

- Paasviering (versieringen voor school en paaseitjes voor in de klassen) 

- Techniekweek 

- Huur van de sportzaal voor Koningsdag  

- Afscheidsboeken voor groep 8 

- Danslessen en lekkers voor musical groep 8 

- Zomerfeest (zoals voor de ijsjes en de luchtkussen/stormbaan) 

 

Als er (aanvullende) vragen zijn over de vrijwillige ouderbijdrage of hoe de gelden worden besteed, dan 

kan hiervoor contact worden opgenomen met de penningmeester Amber Zaal 

via amber.zaalfijma@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Amber Zaal-Fijma 

Penningmeester OBS De Watermolen 

mailto:amber.zaalfijma@gmail.com
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Techniekweek "Dé Kettingreactie van de Watermolen" 
 

In de week van 4 april vindt op De Watermolen de jaarlijkse techniekweek plaats. Dit jaar gaan we per 

groep proberen om "Dé Kettingreactie van De Watermolen" te maken. Deze kettingreacties worden op 8 

april beoordeeld door een vakkundige jury!  

 

Als knallende aftrap van deze week komt Mad Science op 4 april bij ons op school met een nieuwe, 

spectaculaire show (de wonderen van beweging)! De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen 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 start op woensdag 25-5-2022 om 12:45 uur, de lessen duren een uur.  

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 17-5-2022. Schrijf alvast in 

op nederland.madscience.org 

 

Naschoolse wetenschap & techniek cursus 

Starttijd: 12:45 (12:30 uur eten de kinderen een broodje in de betreffende klas.) 

Dag 1: 25-5-2022 

Dag 2: 1-6-2022 

Dag 3: 8-6-2022 

Dag 4: 15-6-2022  

Dag 5: 22-6-2022 

Dag 6: 29-6-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnederland.madscience.org%2F&data=04%7C01%7Cf.dewaal%40zaanprimair.nl%7Ce6857b3cc1874ef012e608da01e4488d%7Ca0f7900d605d439fb7acd709e7990e6e%7C1%7C0%7C637824377223369597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zr3W%2FdpIiGWUKZxRxnAddDaGDo6QXR7SDuj78QqaS4Q%3D&reserved=0
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Bericht voor ouders Zaan Primair en Agora: 

Vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in heel Nederland 

Zoals we allemaal dagelijks in het nieuws kunnen zien voltrekt zich 

een ramp in Oekraïne. De mensen zijn massaal op de vlucht 

geslagen voor oorlogsgeweld. Vrouwen en kinderen zijn op de 

vlucht, de vaders/ mannen blijven achter om te vechten. In 

Nederland staan we klaar om deze mensen op te vangen en te 

helpen. 

Wat betekent dit voor Zaan Primair en Agora? 

Onder de vlag van de Kernschool zal er onderwijs geboden gaan worden aan de kinderen uit Oekraïne. 

Ook de kinderopvang zal aansluiten om de jongste kinderen te voorzien van een goed aanbod. Het is 

aannemelijk dat er kinderen komen die veel hebben gezien van de oorlog. We vinden het belangrijk de 

juiste expertise in te zetten om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Het is onze taak om onderwijs te 

verzorgen en deze taak pakken wij graag samen met onze collega besturen op. Hiervoor zijn extra mensen 

hard nodig. 

Meer informatie Op dit moment is er niet meer informatie beschikbaar over het ontvangen van 

vluchtelingen uit Oekraïne. Zodra er meer bekend is, informeren we u via de schooldirecteur. Voor nu is het 

vooral van belang om deze mensen in nood zo goed mogelijk te ontvangen en te begeleiden bij hun start 

in Zaanstad. 

 

Deze foto van Onbekende 

https://corinekrens.reislogger.nl/spellen-oekraine.34415
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

