Nieuwsbrief 4, 17 oktober 2017
Agenda
20 oktober
21 oktober
21 oktober t/m
29 oktober
30 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
7 november
8 november

Podium optreden groep 1-2 en groep 2-3 en Workshops
MR en ouderraad vergadering
Herfstvakantie
Biebbus
Thema week wetenschap en techniek
NSCCT-afname groep 5
NSCCT-afname groep 6
NSCCT-afname groep 7
Studiedag, leerlingen vrij

NSCCT
NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test en geeft een beeld van de cognitieve
capaciteiten van de leerlingen. De test is vooral bedoeld om instructies van de leerkrachten nog
beter af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. De ouders van de groepen 5 t/m 7 krijgen
hier een brief over, of hebben hier al een brief over gehad.
Kinderboekenweek, voorlezen en opa en oma dag
De Kinderboekenweek was een groot succes. De geweldige opening door juf Rosanne met het
kinderboekenweekdansje en de daarop volgende kleedjesmarkt waren een groot succes. De hele week
heeft in het teken gestaan van het kinderboekenthema ‘gruwelijk eng’ en ook de gehele school is
prachtig versierd in het thema. In de groepen werden er door de leerkrachten extra veel aandacht
besteed aan leesplezier, leestechniek en voorlezen. Ook waren in de diverse groepen ouders, opa’s en
oma’s te zien die aan het voorlezen waren. Ik wil iedereen ontzettend bedanken die zich heeft ingezet
om dit tot zo’n groot succes te maken.
Staking
Met een aardige afvaardiging is het team naar de bijeenkomst
in Den Haag geweest. De foto’s hiervan zijn te bewonderen via
Facebook. Er zijn berichten dat het primair onderwijs in
november twee dagen gaan staken. Dit is nog niet officieel
bekend gemaakt, wel belangrijk is om hier nu alvast rekening
mee te houden. Mochten er officiële stakingsdagen
uitgeroepen gaan worden dan bericht ik u hier zo snel mogelijk
over.
Oudercommissie
De OC krant en de hulpcheques zijn enige tijd geleden
uitgedeeld en de reacties vanuit de ouders zijn geweldig. Vele
ouders hebben de cheque al ingevuld en weer ingeleverd bij de leerkracht. Ontzettend bedankt
hiervoor! Ook op de ouderavond kwam er veel positieve feedback vanuit de aanwezige ouders. De OC
is op dit moment de input aan het inventariseren, zodat voor zowel de leerkracht als voor de OC per
groep en per activiteit duidelijk is wie erbij kan en wil helpen. Mochten er ouders zijn die de cheque
nog niet hebben ingeleverd en wel hun hulp willen aanbieden, vul 'm alsnog in want alle hulp is heel erg
welkom. Afgelopen jaren is het soms moeilijk gebleken om voldoende hulp in te schakelen, dus we
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gaan voor een grote pool met helpende handen zodat we dit jaar een ruime dekking hebben. Vooral
vanuit de bovenbouw klassen hopen we dat nog meer ouders de cheque alsnog zullen invullen.
In oktober krijgt uw kind de brief voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage mee naar huis. Wij hopen
u via de OC krant uitgebreid te hebben geïnformeerd over de initiatieven en activiteiten die met deze
bijdragen worden gefinancierd. Om er voor alle kinderen weer een geweldig schooljaar van te kunnen
maken met naast het lesaanbod ook leuke activiteiten en evenementen, hopen wij wederom op uw
financiële steun hierin.
Stagiaire Dynamica
In november zal er een stagiaire starten vanuit Dynamica onderwijs. Dynamica onderwijs is een school
voor leerlingen met een verstandelijke beperking, maar tevens de school waar ik ooit in een ver
verleden ben gestart en waar ik o.a. stagecoördinator was. Dynamica onderwijs heeft aangegeven
stageplaatsen te zoeken voor leerlingen, ik ben hier direct op ingegaan. Danny zal vanaf 15 november
bij ons op de woensdag aanwezig zijn, om samen met Annouska huishoudelijke taken vervullen. Danny
zal de eerste weken ondersteuning krijgen vanuit Dynamica, later zal Annouska voor Danny het
aanspreekpunt zijn.
Themaweek wetenschap en techniek
We vinden het belangrijk om vanuit onze visie elk jaar
aandacht te besteden aan wetenschap. De week na de
herfstvakantie zullen we diverse lessen besteden aan
wetenschap en techniek. Het thema van deze week is
Ruimtevaart.
Podiumoptredens en Workshops
Aankomende vrijdag zal voor het eerst het podiumoptreden een andere invulling krijgen. We hebben
er dit jaar voor gekozen om het podiumoptreden per groep te verzorgen. Hierdoor komen alle
leerlingen die een optreden willen doen aan de beurt. De ouders van de groep die het podiumoptreden
verzorgt, zijn dan ook van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Aankomende vrijdag zal groep 1-2 samen met 2-3 het eerste optreden verzorgen. We nodigen alle
ouders van de groepen 1-2 en 2-3 dan ook van harte uit om te komen kijken.
De dag voor de vakantie wordt afgesloten met de workshops voor de groepen 4 t/m 8, de groepen 1
t/m 3 hebben een programma in de klas. De workshops die deze vrijdag gegeven worden zijn:
Workshop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Door:
Sander
Ruth
Gonul (ouder)
Cisca
Daphne Best (ouder)
Rahma (ouder)
Jeanine
Carolina (ouder)
José (ouder)
Junior (leerling)
Esmeé (leerling)
Cherrylou (leerling)
Daphne Melk

Activiteit:
Computerlessen
Macramé
Kennis over de apotheek
Muziek
Dans en muziek
Henna
3D tekenen
Creatief met bloemen
Nagellakken
Voetbaltraining
Glittertekenen
Proefjes doen
Hardlopen

Volgens ons een prachtig aanbod deze middag. Mocht u de volgende keer nu ook een workshop willen
geven, geef u dan even op via p.dejong@zaanprimair.nl
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Kernthema’s
Zoals u weet zijn we in werkgroepen druk bezig met de ontwikkelingen van de school vanuit de
kernthema’s. In de afgelopen teambijeenkomst hebben we de ontwikkelingen met elkaar besproken.
Kernthema verantwoordelijkheid:
De regel van de week wordt op dit moment zeer consequent uitgevoerd in de midden- en bovenbouw.
De werkgroep gaat in overleg met de onderbouw hoe wij de regel van de week goed kunnen invoeren.
Gedacht wordt aan het maken van picto’s. De cyclus van 7 weken start na de herfstvakantie opnieuw,
de regels worden dan weer herhaald.
Schoolafspraken lopen op dit moment goed, gedacht wordt om de schoolafspraken zichtbaar te
maken in de school, onder de noemer ‘Zo doen wij dat hier op school’.
Kernthema vertrouwen
Informatievoorziening naar ouders gaat op dit moment beter. De leerkrachten zijn beter op de hoogte
van de informatie van leerlingen, de informatie wordt gedeeld middels het clustergesprek en alle
leerkrachten die met de leerlingen van doen hebben spreken met elkaar over de leerling.
Interne communicatie loopt op dit moment naar wens. We hebben ’s ochtends een briefing en ’s
middag een debriefing. De informatie hieruit wordt direct onder de teamleden verspreid.
Kernthema Veiligheid
Kanjertraining en M5 worden ingevoerd. Met M5 zijn we al gestart, voor de Kanjertraining worden de
materialen uitgezet binnen de groepen. Daarbij gaat Ivanka de opleiding tot kanjercoördinator volgen
en is Daphne gestart met de opleiding tot gedragsspecialist.
Passend onderwijs
Er zijn contacten gelegd met het speciaal onderwijs om te bekijken hoe we het team hierin verder
kunnen ondersteunen.
Kernthema betrokkenheid
Portfolio’s worden gebruikt in de klassen. Zaken waar leerlingen trots op zijn worden direct in het
portfolio geplaatst door de leerling. Op termijn is het de bedoeling dat de leerlingen hun eigen
vorderingen gaan bijhouden in het portfolio. Met groep 3 wordt gekeken hoe wij het portfolio kunnen
aanpassen aan de wensen van groep 3.
De coöperatieve werkvormen map is uitgedeeld aan alle leerkrachten. Zij gaan coöperatieve
werkvormen toepassen bij de instructie.
Kernthema Talent
Alle onderdelen hiervan staan ingepland na de herfstvakantie.
Mededelingen vanuit de leerplicht
Het onderstaande bericht kreeg ik binnen vanuit de leerplicht. Hieraan moet ik mij houden als
directeur.
Heerlijk, de vakantie staat weer voor de deur.
Via deze weg willen wij u er op wijzen dat het bij u op school voor kan komen dat er ouders zijn die
hun kind eerder of langer meenemen op vakantie dan wettelijk is toegestaan. Het zogenoemde luxe
verzuim. Ouders melden hun kind bijvoorbeeld onterecht ziek of hun kind is ongeoorloofd afwezig.
Om dit te voorkomen en te kunnen controleren hebben wij u nodig. Wij willen dan ook graag
samenwerken. U bent namelijk degene die constateert dat de leerlingen niet op school zijn. Om dit
proces goed te laten verlopen hebben wij het volgende stappenplan opgesteld.
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Stappenplan
1. Als een leerplichtige leerling ziek wordt gemeld vragen of het kind thuis verblijft.
2. Vragen op welke telefoonnummers de oppassende ouder(s) bereikbaar is/zijn.
3. Indien ouders aangeven dat het kind bij iemand anders verblijft naam, telefoonnummer en het
adres van deze persoon vragen.
4. Indien er sprake is van vermoeden van luxeverzuim (ziekmelding/ongeoorloofde afwezigheid) dit
gelieve voor 09:30 uur ’s morgens door te geven aan leerplicht.
5. De leerplichtambtenaar gaat op huisbezoek om te controleren of de leerling thuis is.
6. Indien de leerling niet thuis is worden ouders opgeroepen om een verklaring af te geven voor het
verzuim.
7. De leerplichtambtenaar kan proces-verbaal opmaken en stuurt dit dan ter beoordeling op aan het
Openbaar Ministerie.

Ziekte en vervanging
De afgelopen tijd hebben we de groepen van zieke collega’s met heel wat kunst en vliegwerk weten
op te vangen. Helaas is al lange tijd onze invalpool voor ziekte geheel leeg. Dit heeft direct te maken
met de problematiek van het basisonderwijs, waarin sprake is van een groot leerkrachten tekort. Niet
alleen zijn bepaalde vacatures (binnen ons bestuur) niet vervuld, ook blijkt helaas dat er geen invaller
is te vinden. Mocht er zich een teamlid ziek melden, kijk ik toch als eerste in de invalpool. Mocht er
geen invaller beschikbaar zijn, dan kijken we zeker de eerste dag of we de ziekte intern kunnen
opvangen. Meestal betekent dat dat de directeur voor de groep staat eventueel met hulp van een
onderwijsassistent. Pas de tweede ziektedag zullen we overgaan tot het vrij geven van een groep (als
er geen andere oplossing is). Bij meerdere dagen ziekte geven we een andere groep vrij waardoor de
leerkracht van deze groep voor de andere groep komt te staan. Dit om de problematiek evenredig over
de groepen te verdelen en er geen groep meerdere dagen thuis zit. Het vrij geven van een groep is
echt een laatste redmiddel, indien mogelijk proberen we echt te komen tot andere oplossingen. Mocht
u op de dag, dat er sprake van is dat uw zoon/dochter geen school heeft echt geen opvang hebben,
dan verzorgen we dit op school. Deze leerlingen worden dan verdeeld over de andere groepen. Ik vraag
u om hier echt rekening mee te houden aangezien het een flinke verzwaring is voor de andere
leerkrachten.
Stappenplan:
1. vervanger vanuit de invalpool;
2. opvang door inzet ambulante teamleden;
3. groep (wisselend) vrij geven.
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Dansschool Kids Moves
Woensdagmiddag 25 oktober

Kun je een dans leren en
optreden tijdens ons

Halloween
dansfeest
Kom je ook!
Verkleed komen mag!

Leeftijd 6 tot 8 jaar 14:30-16:00
Leeftijd 9+
16:00-17:30

Locatie:
Sportschool Amica
Cornelis van Uitgeeststraat 2D Zaandam
Entree: Gratis !
Aanmelden: info@madebymotion.nl
Marianne 0642324304
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