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Beste ouders en verzorgers, 

Terugblikken 

De tijd nemen om terug te blikken en te kijken naar de dingen die we 

hebben bereik, vind ik belangrijk en waardevol. Eerlijk gezegd schiet 

het er bij mij nog wel eens in, omdat ik geneigd ben om vooruit te 

kijken en te plannen. De focus ligt (stiekem) op wat er nog gaat 

komen. Om die reden rooster ik met regelmaat momenten in om 

terug te kijken en om te bedenken wat en welke hoogtepunten we 

hebben bereikt. Mijn gedachten gingen de afgelopen week uit naar 

de week voor de meivakantie. Naar de dag van de Koningsspelen. 

Dit was zo’n moment. De dag had meerdere hoogtepunten; het 

lekkere ontbijt, het bezoek van de burgemeester, de samenwerking 

met Dynamica, de ouders en verzorgers die de opening bijwoonden 

en natuurlijk alle blije leerlingen die die dag heerlijk gesport/ 

bewogen hebben. Het was een succesvolle dag waar ik met een 

goed gevoel op terugkijk. Een moment waar we met z’n allen (de 

leerlingen, het team en U) trots op kunnen zijn. Ik kijk nu al uit naar 

volgend jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geplande 

evenementen 

26-5-2022 

Hemelvaart, leerlingen vrij 

27-5-2022 

Leerlingen vrij 

6-6-2022 

Pinksteren, leerlingen vrij 

7-6-2022 

Studiedag, leerlingen vrij 

9-6-2022 

Biebbus 

4-7-2022 

Oudergesprekken (facultatief) 

6-7-2022 

Nieuwsbrief 7 

 

Belangrijke mededeling 
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Resultaten 

In januari / februari hebben we op school de midden toetsen (CITO) afgenomen. We hebben onze 

leerlingen (groepen 3-8) getoetst op begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. De uitslagen 

van uw kind(eren) zijn tijdens de ouder-kind gesprekken bekend gemaakt. De school -brede resultaten zijn 

door ons team nauwkeurig bekeken en geanalyseerd. Wat duidelijk werd is dat alle groepen groei hebben 

doorgemaakt. Oftewel, de leerlingen zijn vooruit gegaan. Daarnaast hebben we ook geconstateerd dat 

we niet op alle vakgebieden de norm hebben behaald. De komende periode werken wij aan het behalen 

van de norm. Eind mei nemen we de eind versie van de toetsen af. We zullen u in de eerst volgende 

nieuwsbrief weer meenemen en informeren over dit onderwerp. 

CO2 meting 

Ten tijden van Corona is het CO2 gehalte in onze school gemeten. Uit het onderzoek bleek dat dit prima in 

orde is. Tegelijkertijd ‘voelt’ dit wel eens anders. In de lokalen kan het, zeker als het mooi weer is, warm 

worden. Om die reden hebben we contact gehad met de afdeling huisvesting. We onderzoeken of de 

kiepramen iets ‘ruimer’ kunnen worden ingesteld. Daarbij heeft de overheid geld vrijgemaakt voor CO2 

meters. De verwachting is dat in elk lokaal CO2 meters geplaatst worden. De meters maken inzichtelijk op 

welke momenten er ‘gelucht’ moet worden. 
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Schoolse ontwikkelingen 

Op de twee studiedagen in april heeft het team zich geprofessionaliseerd op verschillende gebieden. De 

onderbouw heeft wederom nascholing gehad op het spelend leren. De groepsleerkrachten van de 

groepen 1,2 en 3 hebben de visie op het jonge kind uitgeschreven (hoe kijken wij tegen jonge leerlingen 

aan en hoe vinden we dat ze moeten leren?) en gezamenlijk het eerstvolgende thema uitgewerkt. De 

midden- en bovenbouw hebben een vervolg-training op het gebied van begrijpend lezen gehad. Eén van 

de resultaten van deze bijeenkomst is het groepsdoorbrekend werken. De groepen 6 tot en met 8 gaan 

groep doorbroken werken, wat betekent dat leerlingen les (kunnen) krijgen in een andere groep van een 

andere leerkracht. Het doel is om beter te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Het groep-doorbroken werken vindt plaats tot de zomervakantie en zal geëvalueerd worden binnen ons 

team. 

 

Voor de meivakantie heeft het team de methode KWINK  

uitgeprobeerd. KWINK is een methode voor sociaal- 

emotioneel leren en is goed in te zetten naast PBS. Op vrijdag 

15 april kwam Wim van Oosterom vertellen over het gebruik 

en de visie van de methode. Naar aanleiding hiervan heeft 

het team besloten om KWINK in te gaan zetten als methode 

voor het sociaal emotioneel leren. Vanaf juni kunnen we er al mee starten. Na de zomervakantie nemen 

we KWINK op in ons lesprogramma. Ben u nieuwsgierig kunt u kijken op de volgende site: 

www.kwinkopschool.nl 

De komende tijd zal de school, in samenspraak met de MR, zich buigen over het komende schooljaar. We 

gaan kijken naar de formatie en de studiedagen. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u.  

Corona  

Gelukkig is het alweer een tijdje rustig rondom Corona en kunnen we extra activiteiten, zoals vieringen, 

schoolreisjes e.d., weer oppakken. Besmettingen op onze school zijn er niet of nauwelijks. Er zijn nog een 

aantal maatregelen binnen de school waar wij ons aan houden. Het gaat om de basisregels. Hieronder 

zetten we ze nog even op een rijtje: 

 

 

 

 

1. Zelftesten 

Het preventief zelf testen is komen te vervallen. Testen gebeurt alleen bij klachten. 

De school deelt geen testen meer uit. Mocht u zelftesten nodig hebben, kunt u of uw kind deze opvragen 

bij de conciërge / administratie.  

2. Bron- en contactonderzoek en quarantaine 

Indien nodig, informeren wij ouders over een besmetting in de groep. Dit gebeurt als er een binnen de 

thuissituatie een kwetsbaar persoon verblijft. 

http://www.kwinkopschool.nl/
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3. Klachten 

Bij klachten blijven medewerkers en leerlingen thuis. Zij doen eerst een test.  

Via de beslisboom kunt u zelf bepalen of uw kind naar school toe mag (zie bijlage) 

4. Ventilatie en Luchten 

Elk leslokaal krijgt een CO2 meter, zodat je kunt zien of er tijdens de lessen ramen opgezet moeten worden. 

Daarnaast is er contact geweest tussen de school en afdeling Huisvesting. Er wordt onderzocht of de 

opening van de ramen aangepast kan worden, waardoor ze verder op kunnen.  

5. Afstandsonderwijs  

Het uitgangspunt is dat onderwijs zo veel mogelijk fysiek plaatsvindt. Afstandsonderwijs kan worden ingezet 

als een tijdelijk alternatief.  

Vakantierooster 2022-2023 

Vakanties  Van  Tot  

Herfstvakantie  15-10-2022 23-10-2022 

Kerstvakantie  24-12-2022 8-1-2023 

Voorjaarsvakantie  25-2-2023 5-3-2023 

2e paasdag  10-4-2023  

Meivakantie  22-4-2023 7-5-2023 

Hemelvaartweekend  18-5-2023 19-5-2023 

Pinksterweekend  29-5-2023  

Zomervakantie  22-7-2023 3-9-2023 

Centrale studiedag (alle scholen Zaan Primair zijn dicht) donderdag 6 oktober  

De studiedagen worden voor de zomervakantie door de school bekend gemaakt, zodat u hier rekening 

mee kan houden. De calamiteiten dag op de laatste schooldag vervalt net als dit jaar ook volgend jaar. 

Schoolfotograaf 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Op dinsdag 24 en woensdag 25 mei 2022 komen wij naar De Watermolen om mooie portretseries te 

maken.  We fotograferen de kinderen weer voor een witte achtergrond.  U kunt dan bij het bestellen op de 

website zelf een leuke achtergrond kiezen. Dat kan gewoon wit zijn, maar ook met kleurige verloopjes, 

fantasie vormen, etc. Het resultaat van de mooie montage met de door u gekozen achtergrond is op de 

website met de foto’s van uw eigen kind(eren) direct te zien. 

 

De broer en zus fotografie kan op dinsdag of woensdag plaatsvinden.  Zorgt u beide dagen voor leuke 

kleurige kleding?  Maar liever geen witte, fluorescerende of glimmende kleding. 

 

Dinsdag 24 mei  

08.30 - 09.30  Groep 1/2 B 

09.30 - 10.30    Peuterspelen, plus broertjes en zusjes 

 

10.30 - 11.30     Groep 3 

11.30 - 12.15       Groep 4 
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13.00 - 13.30      Groep 7 

13.30 - 14.00      Groep 6 

14.00 - 14.30      Broertjes en zusjes die wel samen op school 

zitten 

14.45                  Teamfoto 

 

15.00 - 15.30      Broertjes en zusjes die niet samen op school 

zitten 

 

 

Woensdag 25 mei  

08.30 - 09.30    Groep 1/2 A 

09.30 - 10.30      Peuterspelen, plus broertjes en zusjes 

10.30 - 11.00        Groep 6/7 

11.00 - 11.30        Groep 8 

11.30 – 12.00 Groep 5 

12.00 – 12.30  Broertjes en zusjes die samen op school 

zitten 

12.30 – 14.00  Broertjes en zusjes die niet samen op school 

zitten 

  

Uw privacy is gewaarborgd: na twee weken krijgt u per kind een eigen inlogcode om alle gemaakte foto’s 

online te bekijken.  

 

Vriendelijke groet, Laurens Bordes. Het Bordes Fotografie 

 

Vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige gelden voor schoolreisje of kamp 
 

Even een update met de stand van zaken. Op dit moment hebben we voor 68% van de kinderen de 

ouderbijdrage ontvangen en voor 85% van de kinderen de gelden voor het schoolreisgeld of het kampgeld 

ontvangen. Heel hartelijk bedankt. 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.  

 

De kosten van de ouderbijdrage en de kosten van het kamp zijn wettelijk gezien niet verplicht, u hoeft deze 

kosten dus niet te betalen als u dit niet wilt of kunt. Wilt u de penningmeester of de directeur informeren als 

u deze kosten niet wilt of kunt betalen? U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Dan kunnen we hier bij 

het plannen van de activiteiten rekening mee houden.   

 

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. 

 

Vriendelijke groet, de penningmeester van de OR, Amber Zaal. 

 

 

mailto:amber.zaalfijma@gmail.com
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Vanuit de MR 

Afgelopen 5 april 2022 is de MR weer samengekomen, in een iets andere samenstelling dan we gewend 

waren. Met het vertrek van Guido zijn er nog maar twee leerkrachten die de PMR vertegenwoordigen. Ook 

binnen de OMR heeft er een wijziging plaatsgevonden. Wim Tavenier heeft zijn functie als OMR-lid 

neergelegd omdat deze niet meer was te combineren met zijn werk en privé. Wij bedanken hem voor zijn 

deelname aan de MR en wensen hem verder veel succes. Dorota Hempel heeft het stokje van hem 

overgenomen, zij stond nl op de reservekandidatenlijst OMR. Dorota is de moeder van Borin (groep ½ B) en 

zij zal zich verder aan jullie voorstellen. 

Op 5 april jl. is er kort stilgestaan bij de planning, formatie en jaarkalender voor schooljaar 2022-2023. Dit is 

nog volop in ontwikkeling en de nadere uitwerking zal nog verder binnen de MR worden besproken. 

Daarnaast heeft Maaike kort de resultaten van de midden-toetsen, de tussenstand van de NPO gelden en 

de ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat op de Watermolen toegelicht. De belangrijkste punten 

zullen ook met alle ouders worden gedeeld.  

Even voorstellen… 

Ik ben Dorota Monsma-Hempel; moeder van Borin (gr 1/2b), Sylvester 

(1,5 jaar) en plus-mama van James (8 jaar). Samen met mijn man wonen 

we in de Westerkoog. In het dagelijks leven werk ik als jeugdpsycholoog/ 

schoolpsycholoog in de wijkteams van Amsterdam. Daar begeleid en 

behandel ik kinderen (4-18 jaar) en hun ouders. Hiervoor was ik adviseur 

bij een onderwijsadviesdienst. Vanuit mijn interesses voor het onderwijs 

zet ik mij graag in om de Watermolen te ondersteunen en waar nodig 

mee te denken, vandaar dat ik mij met enthousiasme aansluit bij de 

OMR! 

Prinses Maxima centrum 

Hoi ik ben Mourad ik zit in groep 5. Mijn zusje Khadija zit in groep 3 en mijn broertje Soufiane in groep 1. 

Ik ben op het plan gekomen om flessen te verzamelen. Ik vraag de 

school om hulp. Ik wil daarmee geld ophalen en dat doneren aan het 

Prinses Maximacentrum. Met dit geld kunnen zij speelgoed kopen zodat 

de kinderen in het ziekenhuis blij worden. 

Ik heb dat ziekenhuis gekozen want ik kom er ook wel vaak. Mijn broertje 

komt er ook vaak. Hij is namelijk heel erg ziek en gaat er bijna elke 

vrijdag naar toe Wilt u helpen dan kan dat. Dan kan je flessen met statie 

geld erop of bonnetjes van statie geld inleveren in de hal en de 

bonnetjes in een grote doos school. 

U kunt ook een bedrag overmaken via de volgende link: Mourad | Geld 

inzamelen | Doneeractie.nl 

De actie loopt tot 25 mei 2022. 

https://www.doneeractie.nl/mourad/-63539
https://www.doneeractie.nl/mourad/-63539
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