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Beste ouders en verzorgers, 

 

Juf, waarom zit u op een bal? 
 
De eerste vier schoolweken van het 

schooljaar zijn alweer voorbij! En wat 

is er in die tijd veel werk verzet!  

De informatiemiddagen van de 

verschillende groepen hebben plaats 

gevonden, de startgesprekken 

worden gevoerd en de talentlessen 

zijn opgestart. De gouden PBS weken 

zijn in volle gang, net als de 

voorbereidingen voor de 

Kinderboekenweek. Kortom, veel 

activiteiten en veel informatie.  

Ik verbaas mij, in de positieve zin, 

over de hoeveelheid werk dat 

binnen een korte tijd verzet is. En realiseer mij dat dit verzette werk 

leidt tot een grote hoeveelheid informatie die onze leerlingen krijgen 

te verwerken. Oftewel; alle activiteiten die in een klas plaatsvinden 

zorgen voor prikkels, emoties, gedachten, waarnemingen etc. De 

lezing van Charlotte Labee maakte mij hier extra van bewust. De 

lezing vond vorige week, in de vitaliteitsweek van Zaan Primair, 

plaats. Charlotte heeft een boek geschreven over het overprikkelde 

brein en vertelde ons dat volwassenen en kinderen gedurende de 

dag veel te verwerken krijgen. Het is dan ook van belang om het 

brein zo nu en dan rust te gunnen. Weer even opladen. Gelukkig is 

ons team hiervan ook doordrongen en worden er in de klassen 

activiteiten ondernomen om het brein weer in balans te krijgen door 

te bewegen en andere energizers in te zetten. Ook ik ga zo nu en 

dan van ‘het hoofd’ naar mijn hart en zit om die reden op een bal te 

werken. Het levert mooie reacties van collega’s en leerlingen op. 

‘Juf, waarom zit u op een bal?” vragen leerlingen als ze mijn kantoor 

binnenkomen. Ik leg uit dat het goed voor mijn lijf. De talentlessen 

(drama, dans, beeldende kunst en vloggen) zijn ook ingezet, om van 

het hoofd naar het hart te gaan. Even op een ándere’ manier leren 

en opladen tussen de reken- en taallessen door. Een mooie 

ontwikkeling wat mij betreft. Ondertussen tik ik tevreden door op mijn 

bal en zorg ik naast mijn hoofd goed voor mijn lijf.   

Een energieke groet en veel leesplezier,  

  

Maaike Kerssens   

 
 

Geplande 

evenementen 

5-10-2022 

Start Kinderboekenweek 

6-10-2022 

Studiedag, leerlingen vrij 

13-10-2022 

Biebbus 

15-10-2022 

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 

11-11-2022 

Sint Maarten 

17-11-2022 

Biebbus 

23-11-2022 

Studiedag, leerlingen vrij 

30-11-2022 

Nieuwsbrief 3 

 

Belangrijke mededeling 
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Talentlessen  

  
Hierboven zijn de talentlessen al kort ter sprake gekomen. In dit stukje nog even een korte toelichting. In alle 

groepen wordt er tot aan de herfstvakantie aan expressieve vakken gewerkt. Er wordt gedanst in de 

groepen 1-2 en er worden dramlessen gegeven in de groepen 3 en 4. In de groepen 5 en 6 werkt een 

kunstenaar met de leerlingen aan een plukboeket en in de groepen 7 en 8 wordt er gevlogd. De bedoeling 

is dat we deze lessen elk jaar inzetten en dat alle leerlingen in aanraking komen met de verschillende 

disciplines.   

 

Schoolplan 

  
Op maandag 19 september stond een studiedag gepland. De leerlingen waren vrij. Het team heeft die 

dag doorgebracht op het strand en het nuttige met het aangename gecombineerd. Onder het genot van 

een lekker drankje, een heerlijke lunch en een mooie omgeving hebben we ons gebogen over het 

schoolplan.  Het doel was om het meerjarenplan van Zaan Primair te koppelen aan ons ambitieplan. De 

dag leverde mooie gesprekken en inzichten op. De resultaten worden op een later moment met u 

gedeeld, nadat we samen met het team en de MR zaken verder hebben uitgewerkt.  

 

  
   

Codeerschool  

  
Onze school gaat een samenwerking aan met de 

codeerschool. De codeerschool levert vakdocenten op het 

gebied van digitale geletterdheid.   

Wat is de bedoeling? De leerlingen in de groepen 5 tot en 

met 8 leren kennis en vaardigheden opdoen op het gebied 

van ICT basisvaardigheden, mediawijsheid en 

informatievaardigheden. De leerkrachten van de 

Watermolen zijn aanwezig tijdens de lessen en kunnen 

ervaren en zien hoe de lessen opgebouwd zijn en dit in het 

vervolg zelf doen. Het doel is dat er op de Watermolen een 

beleid is geformuleerd waarin duidelijk wordt hoe wij digitale 

geletterdheid een plek geven binnen ons onderwijs. De 

samenwerking zal na de herfstvakantie starten en tot het 

einde van het schooljaar duren. Via de groepsleerkracht 

hoort u wanneer de codeerlessen precies beginnen. Vanuit 

ons team zal Femke, onze I- coach dit traject begeleiden. 

Naast Femke zal ook de boven schoolse I- coach betrokken 

zijn.   
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Vanuit de MR 

Onze eerste MR vergadering van dit schooljaar hebben we nieuwe leden verwelkomd, juf Linda van Ederen 

en juf Dieuwke Sportel. Een goed moment om stil te staan bij onze rol als MR: waar hebben we iets over te 

zeggen hebben en waar niet? De MR bestaat uit leden van het schoolteam en ouders. Wij bespreken in 

onze vergaderingen allerlei ontwikkelingen in de school; op sommige onderwerpen hebben we 

instemmingsrecht, op sommige adviesrecht, en we kunnen met erg veel meedenken. De directie, in ons 

geval natuurlijk Maaike, zit hier ook bij.  

Waar hebben het zoal over? Zoals de afgelopen keren kwamen de NPO gelden langs (dit is extra geld om 

achterstanden veroorzaakt door COVID weg te werken); want ook al lijkt COVID zich gedeisd te houden, 

wordt op de Watermolen constant gemonitord hoe het met alle leerlingen gaat en waar extra 

ondersteuning nodig is, daar mogen deze gelden voor ingezet worden. Een ander onderwerp dat 

gespreksstof gaf, was de vrijwillige ouderbijdrage. Met factoren zoals de huidige economie en allerlei 

stijgende prijzen in het achterhoofd, zijn wij samen in gesprek gegaan om creatieve manieren te vinden om 

hiermee om te gaan. Ten slotte wilden we allemaal graag weten hoe de klassen zijn gestart en hoe het 

gaat in de nieuwe formatie. Het schooljaar is natuurlijk niet zo lang van start, maar we horen dat de 

kinderen met plezier naar school gaan en dat er ruimte wordt gegeven voor groei en wennen aan elkaar. 

Kort  
 

• Op dinsdag 27 september heeft de eerste MR (medezeggenschapsraad) vergadering plaats 

gevonden. Vanuit het team zijn er twee nieuwe leden toegetreden: Linda van Ederen en Dieuwke 

Sportel.  

• Mocht u mee willen denken over het vergroenen van ons schoolplein of mocht u in een later 

stadium een steentje bij willen dragen aan het groene schoolplein? U kunt zich aanmelden bij 

Maaike : m.kerssens@zaanprimair.nl   

• De OR (ouderraad) heeft afgelopen maandag vergaderd. Binnenkort ontvangt u bericht over de 

vrijwillige ouderbijdrage.  

• Corona: zo nu en dan wordt er gemeld dat er een leerling corona heeft. Voor leerlingen (en 

volwassenen) geldt: 5 dagen in quarantaine. Als hij/zij klachtenvrij is (24 uur) kun je uit quarantaine.  
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