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NUMMER 1; 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER 

2017-2018 

 

Dag Activiteit 

6 t/m 10 september Kamp groep 8A 

7 september Algemene informatie-avond 

10 t/m 15 september Kamp Groep 8B 

19 september Algemene informatie-avond groepen 8 

20 september Uitstapje groep 4 

21 september Uitstapje groep 4/5 

21 t/m 29 september Kennismakingsgesprekken ouders 

22 september  Uitstapje groep 5 

25 september Verkiezingen leerlingenraad 

28 en 29 september Schoolfotograaf 

 

WELKOM TERUG!!! 

Beste mensen, 

Wat fijn, dat we er weer zijn. Na een heerlijke lange vakantie is het fijn 

om iedereen te mogen verwelkomen! Ik vind het heel leuk om zoveel 

enthousiaste ouders en kinderen al ontmoet te hebben. Ook even ken-

nismaken? Spreek mij vooral aan! 

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de aankomende 

gebeurtenissen. Het is meteen een lekker dikke nieuwsbrief. Niet verg-

eten te lezen dus! 

Namens groep 8A kan ik vertellen dat zij zich ondanks het weer, prima 

vermaken op Terschelling. Ik wens groep 8B ook al vast een fijne tijd 

toe! 

Met vriendelijke groet, 
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Namens het team van De Zoeker, 

Matthieu van Wijhe 

(Directeur IKC De Zoeker) 

 

JAARKALENDER 

Van Cito tot schoolreisje; in de jaarkalender vindt u alle activiteiten die op school plaatsvinden in 

schooljaar 2017-2018 terug. U vindt de kalender op onze website of door middel van deze link. 

Wij zijn aan het kijken of het mogelijk is om de kalender ook beschikbaar te maken voor de agenda 

op de smartphone. Het streven is dat u dan met een druk op de knop de beschikking heeft over alle 

schooldata. 

 

VOLG DE ZOEKER OOK OP TWITTER! 

 

Weet u dat De Zoeker ook te volgen is op twitter? Wilt u 

op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, kijk 

dan op ons account @ikcdezoeker ! 

 

 

HALLO, MAG IK ER EVEN IN? 

 

Hoe laat gaat de deur open? 

Tot 8:00u is de hoofdingang geopend voor de ouders en kinderen die naar Babino gaan. Wanneer u 

na 8:00u komt, kunt u natuurlijk ook naar binnen bij Babino, maar dan via de deur van Babino aan 

het kleuterplein. 

http://www.obs-de-zoeker.nl/jaarkalender-2017-2018/
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Daarna is de school vanaf 8:15u geopend voor ouders en leerlingen. Om 8:30u gaat de bel en ver-

wachten wij dat de ouders de school verlaten, zodat de leerlingen meteen lekker aan het werk kun-

nen. 

 

Op weg naar het Voortgezet Onderwijs 

Wij vinden het belangrijk om de kinderen op weg naar het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk zelf-

redzaamheid te laten ontwikkelen. Daarom vragen wij u als ouder om de kinderen van groep 7 & 8 

alleen naar de klas te laten gaan en geen afscheid te nemen in de gang voor de lokalen. Wij zien dat 

dit eigenlijk nu al de situatie is; heel fijn! 

 

U komt voor een gesloten deur! 

Wij worden in de huidige maatschappij steeds vaker geconfronteerd met geweld; denk maar eens 

aan de aanslagen in Europa. Ook worden wij nog wel eens met een situatie geconfronteerd waarbij 

een persoon niet een van onze kinderen mag ophalen of zien. Dergelijke zaken hebben ons aan het 

denken gezet over de veiligheid van onze kinderen. 

Wij hebben daarom besloten om de deuren van de school, tijdens de les op slot te doen. Wij zijn ons 

bewust dat we hiermee geen 100% veiligheid kunnen garanderen, maar alle beetjes helpen. 

Dit betekent dat wanneer de ouders in de ochtend de school hebben verlaten, de deuren op slot 

gaan. Tijdens de pauzes zijn de deuren open. Aan de binnenkant van de deur is een draaiknop ge-

monteerd zodat er, in geval van bijvoorbeeld brand, nooit een gevaarlijke situatie kan ontstaan. 

 

FIETSEN IN DE SCHOOL 

 

Op last van de brandweer is het niet toegestaan om fietsen, steppen en 

dergelijke in de gang achter te laten. Wanneer wij toch dergelijke zaken 

aantreffen, verwijderen wij deze. U kunt de step of fiets dan ophalen bij 

de conciërge. 

Steps die je klein kunt opvouwen, mogen worden meegenomen en in 

overleg met de leerkracht krijgen deze een plekje in de klas. 
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NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 

Er staat weer allerlei leuke activiteiten op het programma. De volgende activiteiten worden aange-

boden in het eerste blok: 

 Typelessen 

 Yoga 

 Vin Veer Spriet 

 Van draadjes tot grobbebol 

 Judo 

 Streetdance 

 En weg is de tekening 

 Musicallessen. 

 

Uiterlijk volgende week vindt u deze activiteiten op de website, of via deze link. 

U meldt zich als volgt aan: 

- Ga naar: de website van De Zoeker; 

- Klik op inloggen; 

-  
- Wanneer u bent ingelogd vindt u het volgende scherm (het hoofdmenu): 

 
- Klik vervolgens op ‘Kindgegevens registreren’ 

- De school krijgt dan een mail en MOET deze aanmelding goedkeuren; eerder kunt u zich niet 

voor activiteiten aanmelden; 

- Pas na de goedkeuring krijgt u een mail met een bevestiging en kunt u uw kind inschrijven 

voor de activiteiten. 

- Wij als school kunnen geen kind(eren) inschrijven. 

http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
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Met vriendelijke groet, 

Yolanda Dekker (Contactpersoon NSA) 

 

HOE LEER IK MIJN KIND MIJN TELEFOONNUMMER! 

 

Het is een veilig idee wanneer uw kind uw telefoonnummer uit het hoofd kent. Soms is het wel een 

uitdaging om het nummer uit het hoofd te leren. Wat kan helpen is om bijvoorbeeld de code van de 

computer (tijdelijk) in uw telefoonnummer te veranderen; dat doet wonderen ;-) 

 

OP VAKANTIE BIJ BABINO 

 

Ondanks dat de scholen weer begonnen zijn, genieten wij op Babino nog na van de vakantie. Hoewel 

de zomervakantie was begonnen, waren een hoop ouders aangewezen op onze kinderopvang, om-

dat zij, net als wij, gewoon in de vakantie door moeten werken. 

Om de kinderen die naar Babino kwamen zoveel mogelijk het vakantie gevoel te geven, hebben wij 

ons best gedaan om zo veel mogelijk erop uit te gaan. Zo zijn wij in de eerste week naar VVA (voet-

balclub Assendelft) gegaan, voor verschillende sport-activiteiten. Zo kon je in Bubbelballen zitten en 

rondrollen, was er een veld voor voetbal en trefbal en kon er in teams Archery Tag gespeeld worden.  

Archery tag is een vorm van paintball, maar dan met pijl en boog met een stompe, zachte punt erop.   

Omdat niet alle kinderen met hun ouders gaan kamperen, had Babino voor week 2 en 3 het terrein 

van Scouting Assendelft gehuurd. Als echte scouts konden de kinderen vlottenbouwen, marshmal-

lows roosteren boven het kampvuur, werden er hutten gebouwd van lakens en takken en was er 

natuurlijk ruimte voor de kinderen om buiten in de natuur te spelen. 

Naast de sportactiviteiten en het kamperen op de Scouting, zijn we tussendoor met de kinderen op 

pad gegaan. Zo zijn we naar Artis, landgoed Hoenderdael en het Amstelpark gegaan om naar dieren 

te kijken en zijn we met slecht weer naar speelparadijs De Wadden geweest. Tijdens ons bezoekje 

aan de Zaanse Schans hebben we tussen de molens en klompen gepicknickt. 

Omdat we vaak horen dat in de vakantie pretparken worden bezocht dachten wij bij ons zelf, dat 

willen wij ook. Daarom zijn we een paar keer naar Oud-Valkeveen gegaan en vonden dat zelf ook wel 

erg leuk. In de laatste week van de vakantie hebben we hutten kunnen bouwen bij Huttenbouw 

Krommenie.  



 

 

OBS De Zoeker Fortuinweg 12 1544VX Zaandijk  075-6287146 

E-mail: info@obs-de-zoeker.nl  Web: www.obs-de-zoeker.nl 

 

We hopen dat de kinderen net zo hebben genoten als wij. Naast dat het bij ons werk hoort, voelde 

het voor ons stiekem ook wel een beetje als vakantie.  

Groetjes, 

Team Babino de Zoeker 

 

EVEN VOORSTELLEN! 

 

In de vakantie ontving ik het bericht dat meester Jerry zijn baan heeft opgezegd. Wij hebben hierop 

een advertentie geplaatst en diverse gesprekken gevoerd. Er zaten meerdere goede kandidaten bij en 

de beste hebben we gehouden. Hieronder stelt de nieuwe gymmeester zich aan u voor. 

 

Hey allemaal! 

Mijn naam is Nick Mensink en ik ben de nieuwe gymmeester op 

school. Ik woon in Wormer en ben 28 jaar oud. 

Als sport vind ik freerunning en obstakel running erg leuk om te 

doen. Ook aan wedstrijden in obstakel running doe ik graag mee. 

Klimmen, klauteren, rennen, springen, eigenlijk vind ik alles leuk om 

te doen en wil jullie graag daar meer over leren! Dat ga ik doen op 

de maandag en donderdag. 

De meeste leerlingen heb ik afgelopen maandag al les gegeven en ik 

kijk er naar uit om dit schooljaar met jullie te mogen samenwerken. 

Jullie hebben een mooie gymzaal waarin we veel sporten en spellen gaan doen. Ik ben erg benieuwd 

naar wat jullie al geleerd hebben met gym en wat voor sport jullie doen. 

Ik ga mijn best doen om jullie steeds beter te leren kennen en leuke lessen voor jullie te maken. Wel 

moet ik nog even alle namen uit mijn hoofd leren, maar dat gaat goed komen. Ik wens iedereen een 

goede en leuke start van het nieuwe schooljaar en tot in de gymzaal!  

Met sportieve groet, 

Meester Nick 
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BIJSPIJKERLESSEN 

 

Ook dit jaar bieden wij onder schooltijd extra lessen aan. Deze zijn voor de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 

U leest hier meer over in de bijlage. 

 

ZWANGER! 

Beste ouders, 

Graag wil ik jullie meedelen dat ik mijn tweede kindje verwacht. Ik 

ben momenteel 14 weken zwanger. Aangezien ik begin maart ben 

uitgerekend, is het de verwachting dat ik in februari met verlof zal 

gaan. De directie is momenteel bezig om vervanging te regelen 

voor tijdens mijn verlof.  

Nu is uit bloedonderzoek gebleken dat ik geen antistoffen heb voor 

een aantal kinderziektes, zoals onder andere ‘de vijfde ziekte’. 

Mocht uw kind uit één van de kleutergroepen of een gezinslid hiervan een kinderziekte hebben (of 

een verdenking hiervan), zou u mij dan zo spoedig mogelijk op de hoogte willen brengen? Dit in ver-

band met gevaar voor de zwangerschap. Alvast bedankt. 

Juf Marleen 

 

OUDERAVOND 

 

Ieder jaar houdt De Zoeker een informatie-avond. U maakt kennis met de leerkracht en u krijgt in-

formatie over het aanstaande schooljaar. 

De informatie-avond is bedoeld voor ouders, het is niet de bedoeling dat u uw kind meeneemt. Dit 

wordt door diverse ouders als storend ervaren. 

Voor de ouders van groep 8 is er een aparte ouderavond over de verwijzing naar het voortgezet on-

derwijs. Voor een goed verwijzingsproces is uw aanwezigheid op deze avond noodzakelijk! Deze 

avond wordt gehouden op 19 september om 19:00. 
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Wij zien u graag vanavond! 

Tijd Groep 

19:00 1 t/m 2 & 7 

19:45 3 t/m 4 

20:25 5 t/m 6 

 

 

LUIZEN 

 

Wij willen u vragen om uw kind te controleren op luizen en neten. Hoe eerder er behandeld wordt, 

hoe kleiner de kans is op een uitbraak. In het onderstaande filmpje is te zien hoe u dat kunt doen: 

Zo controleert u op luizen. 

Graag zouden wij na iedere vakantie de kinderen op luizen controleren. Wanneer u hierbij wilt hel-

pen, horen wij het graag. U kunt zich aanmelden bij y.dekker@zaanrpimair.nl. Geef hierbij alstublieft 

ook even aan in welke klas uw kind zit. 

 

GYMROOSTER 

 

In het onderstaande overzicht vindt u de gymtijden terug voor dit jaar. Mogelijkerwijze vinden hier 

nog wijzigingen in plaats. Uiteraard wordt u hier tijdig over geïnformeerd. 

Maandag  Dinsdag  Donderdag  

08.30 – 09.10 8A 8.30-9.15 Groep 6 08.30 – 09.10 8A 

09.10 – 09.50 4 9.15-10.00 Groep 5 09.10 – 09.50 6 

https://www.youtube.com/watch?v=EAcM7G2z950
mailto:y.dekker@zaanrpimair.nl
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09.50 – 10.30 5   09.50 – 10.30 4 

Pauze    Pauze  

10.50 – 11.30 3   10.50 – 11.30 3 

11.30 – 12.10 4/5   11.30 – 12.10 4/5 

Pauze    Pauze  

12.40 – 13.20 7   12.40 – 13.20 7 

13.20 – 14.00 8B   13.20 – 14.00 8B 

 

 

SCHOOLBIEB 

 

Vorig schooljaar hebben wij in samenwerking met de Bieb alle schoolboeken gescreend en opnieuw 

ingevoerd in het computersysteem. Ook hebben er ouders enorm geholpen bij deze klus. 

Dit jaar willen wij graag de schoolbieb volop gaan draaien en wij hebben daarbij hulp van ouders 

nodig. Ons voorstel is nu om elke dag de schoolbieb te openen van 8.30-9.00 en dan zullen er ouders 

helpen bij het lenen met de computer, maar ook het netjes houden van de kasten. 

U kunt zich opgeven bij de leerkracht, of via de mail bij p.vanriek@zaanprimair.nl 

Alvast bedankt 

 

 

 

mailto:p.vanriek@zaanprimair.nl
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VERZUIM ROND DE VAKANTIE 

 

De leerplichtambtenaar heeft er ons op gewezen dat er extra controles volgen ten aanzien van het 

“luxe verzuim”. Zo wordt het verzuim genoemd waarbij gezinnen eerder of langer vakantie houden 

dan wettelijk is toegestaan.  

Als school worden wij gevraagd de onderstaande stappen te doorlopen ten aanzien van ziekmeldin-

gen rond de vakantie: 

1. Wanneer een leerling ziek wordt gemeld, moeten wij vragen of het kind thuis verblijft; 

2. Wij moeten vragen op welke telefoonnummers de oppassende ouder(s) bereikbaar is/zijn; 

3. Indien ouders aangeven dat het kind bij iemand anders verblijft, moeten wij de naam, het te-
lefoonnummer en het adres van deze persoon vragen; 

4. Indien er sprake is van een vermoeden van luxeverzuim (ziekmeldingen in de laatste week 
voor of na de vakantie), zijn wij verplicht om dit door te geven aan leerplicht. Hierbij moet 
ook de verzuimstaat van de leerling worden meegestuurd; 

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 maakt proces-verbaal op en stuurt dit ter beoordeling op aan het 
Openbaar Ministerie. 

Wij vermelden dit in de nieuwsbrief, zodat u weet dat wij u wellicht een aantal ongemakkelijke vra-

gen moeten stellen. Ook vinden wij het belangrijk dat u weet dat wij verplicht zijn tot de boven-

staande werkwijze en dat u ervan op de hoogte bent dat een mogelijke controle volgt. 

 

Bijlagen:  

- Informatie bijspijkerlessen 

- Open dag vv Saenden 

- Musicallessen 


