
 

   

  Pagina 1 van 6 

   
 

 
 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Mooie dingen 

Er gebeuren mooie dingen in de school. 

Ouders die zich aanmelden om de 

ramen te beschilderen, vrijwilligers die 

de (school)bieb in orde maken en 

leerlingen die een actieve en betrokken 

houding laten zien in de leerlingenraad. 

Fijn, deze constructieve en positieve 

sfeer!  

In de nieuwsbrief kunt u nog meer 

positieve dingen lezen over (onder 

andere) onze studiedag, het 

schoolplein en de leerlingenraad. Veel 

leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Maaike Kerssens 
 

 

Sinterklaas 

Wat een topdag was het vandaag!!! 

 

Al een paar dagen voelden we de spanning in de school. De dagen 

werden afgeteld tot vandaag. En nu was het dan eindelijk zo ver; 

Sinterklaas kwam bij ons op school. 

Vanmorgen rond kwart voor negen stonden alle kinderen van de school langs de weg om Sint op te 

wachten. Prachtige mijters en pietenmutsen op en zingen 

maar! 

Uiteindelijk kwam Sinterklaas aangereden in een coole Mini 

Cooper cabrio. Maar goed ook, dat het dak open was, anders 

paste de staf natuurlijk nooit in de auto. 

 

Na de aankomst begonnen de kinderen van groep 5 tot en 

met 8 aan het openen van de surprises. Dinsdagmiddag heeft 

u alle kunstwerken al kunnen bewonderen, wat een werk hè? 

De kleuters en de groepen 3 en 4 kwamen samen in de 

speelzaal om te zingen en te dansen voor Sinterklaas en zijn 

Pieten.  

De sfeer was ontspannen en ontzettend gezellig.  

 

Na het 10-uurtje speelden de onderbouwgroepen allerlei spelletjes in de klassen en op de gang. Sinterklaas 

liep tussen de spellen door, zodat de kinderen nog even een praatje konden maken met de Sint. 

Ook bezocht Sinterklaas de bovenbouwgroepen en is hij op bezoek geweest bij Peuterspelen. 

Geplande 

evenementen 

6-12-2022 

Leerlingen 9.30 uur op school 

7-12-2022 

Inloopochtend 

15-12-2022 

Biebbus 

21-12-2022 

Kerstviering 

23-12-2022 

Leerlingen om 12.00 uur uit 

24-12-2022 

Kerstvakantie t/m 8 januari 

25-1-2023 

Nieuwsbrief 4 

 

Belangrijke mededeling 
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Aan het einde van de ochtend hebben we Sint en Pieten uitgezwaaid. Als kers op de taart hebben alle 

kinderen van de onderbouw een cadeau mogen uitkiezen, dat ze voor ons hadden achtergelaten. Wat 

een feest! 

We hebben allemaal hele blij gezichten gezien en kijken terug op een heel mooi Sinterklaasfeest. 

Mocht u komend weekend pakjesavond vieren, dan wensen wij u heel veel plezier. 

 

Groetjes van de Sintcommissie. 

 
 

 

 

 

 

17-11-2022 

Teambijeenkomst 

digitale geletterdheid  

 

23-11-2022 

Nascholing spelend leren 

(groepen 1,2 en 3) 

 

23-11-2022 

Nascholing begrijpend lezen ( groepen 4 tot en 

met 8) 

 

Studiedag woensdag 23 november 2022 

Op woensdag 23 november waren de leerlingen vrij. Het team had een studiedag. Hieronder een korte 

samenvatting van de dag. 

We zijn de dag gestart met het bespreken en doornemen van ons ambitieplan en het jaarplan. In het 

jaarplan staat beschreven welke doelen wij dit schooljaar willen behalen. Het jaarplan is een onderdeel 

van ons ambitieplan. In het ambitieplan verwoorden we welke ontwikkelingen wij de komende vier jaar en 

dus op langere termijn willen nastreven. We vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de 

inhoud van beide plannen en maken om die reden tijd om ze te bespreken. Daarbij heeft iedereen input 

kunnen leveren, waardoor er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 

Peuters, groepen 1-2 en 3 

Na de gezamenlijke start, zijn de onderbouw en de midden/bovenbouw uit elkaar gegaan. De onderbouw 

(groepen 1,2 en 3) heeft de nascholing ‘spelend leren’  gevolgd. In de bijeenkomst is gesproken over het 

spel en het werken in themahoeken in de peutergroep, de groepen 1,2 en 3.  
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Het is van belang dat de hoeken ‘rijk’ ingericht zijn en dat er bijvoorbeeld echte materialen te vinden zijn. 

Voor de komende thema’s, kan het zijn dat er een beroep op u en uw kind wordt gedaan. De 

groepsleerkrachten vragen aan de leerlingen of zij spullen van huis mee kunnen nemen. Uiteraard krijgt u 

de spullen weer terug. Verder is er tijdens de studiedag gesproken over de uitbreiding van de 

woordenschat en de moedertaal van leerlingen. Hieronder een aantal belangrijke inzichten over de 

moedertaal: 

• De moedertaal, is de taal van je hart.  

• Een goede ontwikkeling van de moedertaal is een vereiste voor het leren van een 

tweede/derde taal. 

• Spreek thuis de moedertaal hierdoor kan een kind een tweede taal beter eigen maken. 

Een medewerker van onze opvangpartner, Freekids, was bij deze bijeenkomst aanwezig. Dit vinden we 

belangrijk, want zo kunnen we de doorgaande lijn tussen opvang en het onderwijs nog scherper 

neerzetten. 

Groepen 4-8 

De groepen 4 tot en met 8 hebben een vervolgtraining begrijpend lezen gehad. Op de school werken we 

met nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen.  

1,2,3 ZING 

In de middag hebben we muziek gemaakt. Een medewerker van 1,2,3 zing heeft ons 

‘meegenomen’ in de muziekmethode.. In alle groepen wordt 1,2,3 zing ingezet.  

 

 

 

 

Van schoolplein naar natuurplein  

Op donderdag 17-11-2022 vond er een brainstormsessie plaats over het schoolplein. 

Directie en teamleden van collega school Dynamica en de Watermolen waren 

hierbij aanwezig. Daarbij sloot er ook een ouder van de Watermolen aan. Het 

onderwerp van de bijeenkomst was het vergroenen van het plein.  Uit onderzoek blijkt 

dat een ‘groen’ schoolplein een positief effect heeft op de ontwikkeling van 

kinderen.  

Binnen de bijeenkomst hebben we de mogelijkheden en wensen van alle 

betrokkenen geïnventariseerd. De dynamische schooldag (bewegend leren) was 

een onderdeel dat sterk naar voren kwam. Hier willen we dan ook in de volgende 

bijeenkomst mee verder. 

Er is een bovenschoolse stuurgroep waar wij een beroep op kunnen doen. Zij kunnen ons inspireren en 

begeleiden. Via de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over de vervolgstappen. 

Mocht u interesse hebben, of bedrijven kennen die iets kunnen betekenen voor het vergroenen van ons 

plein, kunt u Maaike benaderen. 
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De leerlingenraad 
 

Hoi, 

 

Wij zijn de leerlingenraad en we stellen je hier aan ons voor. 

In onze eerste bijeenkomst hebben we de taken verdeeld, oftewel de voorzitter en de notulist. 

Lisa,8b is onze voorzitter, 

Simon,7 is onze notulist. 

De andere hebben geen vaste taak, maar helpen met bepalen van de dingen die we beslissen. Dat zijn: 

 

Sem dv,8b 

Tatum,8a 

Dinand,8a 

Hatice,7 

Jaydae,6 

Sem E,6 

 

Meester Leon is onze assistent/coach, hij helpt ons 

met de dingen uitvoeren. Verder woont hij ook de 

vergaderingen bij en helpt ons met de dingen 

waar nodig. 

 

Wat doen wij? 

 

Wij zorgen voor een fijne sfeer op school, als een 

kind wat dwars zit helpen wij ze en we zorgen ook 

voor de benodigdheden op school. 

Sinds kort hebben wij ook een ideeën/dwarszitbus 

gemaakt. 

Als iemand wat dwars zit of als iemand een idee heeft, kan hij een annoniem briefje in de ideeënbus doen, 

maar het mag natuurlijk ook met je naam erbij. Als je gepest wordt, kan je een anoniem briefje in 

de bus stoppen met daarop je klas, de naam van de pester en dat je gepest wordt. Als je ziet dat wordt 

gepest, kan je dat ook aangeven. Dat geld ook als je een idee hebt, dan kan je je klas, naam en idee erop 

zetten en dan kunnen we er wat mee doen als het een goed idee is. 

 

We komen eens per twee of drie weken bij elkaar, dan bespreken we de nieuwe ideeën en lezen we de 

brieven voor aan de leerlingenraad, zodat we er wat mee kunnen doen. We vragen jullie om er geen 

onnodige dingen in te doen, zodat er meer ruimte is voor goede ideeën en voor briefjes met 

pestmeldingen. 

 

Bedankt voor uw begrip en we hopen dat we er samen een leuk, fijn en ongepest schooljaar van kunnen 

maken met hulp van de leerlingenraad. 

 

Groetjes, 

de leerlingenraad 

 

 

 

 

 



 

   

  Pagina 5 van 6 

   
 

 

 

 

 

 

 

De vrijwillige schoolreisgelden en ouderbijdrage 
 

Al bijna 1/3 van de ouders heeft de schoolreisgelden/ouderbijdrage betaald 

 

Wat fantastisch dat bijna 1/3 van de ouders de vrijwillige schoolreisgelden en ouderbijdrage al heeft 

overgemaakt! Er zijn ook al diverse ouders die een extra bedrag uit solidariteit hebben overgemaakt. Heel 

erg bedankt voor alle bedragen die al zijn overgemaakt. 

 

Als u de bedragen nog niet heeft betaald, zou u deze dan alsnog willen overmaken? Zowel de 

ouderbijdrage als de bijdrage voor het schoolreisje of het kamp is vrijwillig. Alle kinderen mogen meedoen 

aan alle activiteiten en mogen mee op schoolreisje of kamp, ook als ouders de bijdrage niet hebben 

betaald. Wilt u het laten weten als u de kosten niet kunt of wilt betalen? Dan zorgen wij ervoor dat u geen 

herinneringen krijgt. 

 

Nog even een overzicht van de bedragen: 

 

Groep Ouderbijdrage Schoolreis/schoolkamp Totaal 

1 tot en met 6 EUR 30,- EUR 30,- EUR 60,- 

7 EUR 30,- EUR 65,- EUR 95,- 

8 EUR 30,- EUR 100,- EUR 130,- 

  

Hoe maakt u de bedragen over? 

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaand bedrag zo veel mogelijk het bedrag in één keer 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 mededelingsveld. Het is niet mogelijk om de 

bedragen contant te betalen. 

 

Wilt u een een extra bedrag over maken uit solidariteit? 

We vinden het als school belangrijk schoolreisjes en kamp aan te bieden aan de kinderen, want juist hier 

kijken heel veel kinderen ieder jaar weer naar uit. Helaas is het niet voor alle ouders mogelijk om het bedrag 

voor het schoolreisje of het kamp over te maken. Als ouder kunt u een extra bedrag bovenop de 

gevraagde bijdrage voor het schoolreisje of kamp overmaken, zodat we de schoolreisjes en kampen 

kunnen blijven aanbieden. Graag dan in uw omschrijving aangeven dat het gaat om een extra bedrag 

i.v.m. solidariteit. 

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u deze per mail insturen 

naar Amber Zaal-Fijma via amber.zaalfijma@gmail.com. Zij zal dan met u contact opnemen. 

 

Wist u dat: 

• de school in de voorjaarsvakantie nieuw meubilair krijgt? 

• er nieuwe ouders zijn, die komen helpen met het beschilderen van de ramen? Fijn! 

• we een hele grote Sinterklaas boot in de hal hebben staan? 

• en dat deze door Danny, onze conciërge is gemaakt? 

 

 

mailto:amber.zaalfijma@gmail.com
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• (Juf) Kirsten op woensdag 17 november, samen met Olivia haar prachtige dochter, 

op school was? 

• het heel goed met Kirsten en Olivia gaat? 

• Giovanni op vrijdag ouderschapsverlof heeft en dus niet op school is? 

• Iris, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geopereerd is en dat dit goed is 

verlopen? 

• Er op woensdag 7 december een inloop is en dat alle ouders van 08.30 – 09.00 in 

de klassen mee mogen kijken? 

 


