
 

 

OBS De Zoeker Fortuinweg 12 1544VX Zaandijk  075-6287146 

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

 

NUMMER 11; 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 

SCHOOLJAAR 2017-2018 

 

AGENDA 

 

 



 

 

OBS De Zoeker Fortuinweg 12 1544VX Zaandijk  075-6287146 

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

 

VAN DE DIRECTIE 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Met deze nieuwsbrief eindigt een tijdperk. Dit is namelijk de laatste Wiekslag… Het is voelt toch wat 

gek om een traditie te stoppen, het is echter ook goed om als school met de tijd mee te gaan. U vindt 

voortaan het laatste nieuws in de schoolpraat-app. 

Veel ouders zijn al overgestapt naar de app en dat is goed. Na de vakantie loopt het contract met 

DIGI-duif af en zo mist u niets. Wij krijgen veel positieve feedback over de app en daar zijn wij natuur-

lijk blij mee. 

Wanneer u vragen heeft over de werking of het downloaden van de app, dan kunt u terecht bij onze 

heuse helpdesk. De helpdesk werd deze week bemand door een aantal knappe koppen uit groep 8a 

en volgende week zal dat groep 8b zijn. Kom dus gerust langs. 

Nog een weekje naar school en dan is het al weer vakantie. Ik wens u allemaal een heerlijke tijd met 

uw kinderen en tot dinsdag 7 maart! 

Namens het team van De Zoeker, 

Matthieu van Wijhe 

 

AFSLUITING TALENTMIDDAG 

 

vrijdag is alweer de laatste keer van de talentronde. In de midden- en bovenbouw mag er gekeken 

worden wat de kinderen hebben gemaakt/geleerd/geoefend. U bent welkom van 13.15 uur tot 13.45 

uur. Daarna sluiten de leerkrachten de activiteit met de groep af. De onderbouw heeft morgen ook 

de laatste talentmiddag, maar hier komen geen ouders bij kijken. 
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VERZUIM ROND DE VAKANTIE/LUXE VERZUIM 

 

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. 

Wilt u meer weten over de verlofregeling, klik dan op deze link, of raadpleeg de Schoolpraatapp. 

http://www.obs-de-zoeker.nl/verlof-aanvragen/


 

 

OBS De Zoeker Fortuinweg 12 1544VX Zaandijk  075-6287146 

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

 

 

AANPASSING GYMROOSTER 

 

Het nieuwe gymrooster ziet er als volgt uit. 

Maandag 

08.30 – 09.10 3 

09.10 – 09.50 4                 

09.50 – 10.30 4/5          (was 5) 

Pauze  

10.50 – 11.30 7 

11.30 – 12.10 5               (was 4/5) 

Pauze  

12.40 – 13.20 8A 

13.20 – 14.00 8B 

 

Dinsdag 

8.30-9.15 Groep 6 Helen 

9.15-10.00 Groep 5 Titia 

 

Donderdag 

08.30 – 09.10 3 

09.10 – 09.50 4          (was 6) 

09.50 – 10.30 4/5      (was 4) 

Pauze  

10.50 – 11.30 7 
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11.30 – 12.10 6          (was 4/5) 

Pauze  

12.40 – 13.20 8B 

13.20 – 14.00 8A 

 

BEZOEK POLITIEBUREAU GROEP 1/2C  

 

In groep 1-2C zijn de kinderen druk bezig met het thema de politie. Vrijdag 2 februari mochten wij 

een kijkje nemen bij een echt politiebureau. Hier keken wij al de hele tijd naar uit en nu was het dan 

zo ver! In een lange rij zijn wij naar het politiebureau gewandeld. 

Bij het politiebureau stond wijkagent Mark op ons te wachten. Hij heeft ons een rondleiding gegeven 

door het politiebureau. We hebben een politiemotor met sirene gezien, politieauto's, politieagenten, 

een politiebus waar wij zelfs in mochten zitten en de binnenkant van een gevangeniscel hebben wij 

bekeken. Dit was best wel spannend!! Maar ook erg leerzaam! Juf Daphne werd ook nog in de hand-

boeien geslagen.... gelukkig had wijkagent Mark de sleutel nog!  

Het maakte allemaal erg veel indruk op de kinderen. Nu kunnen de kinderen wat ze gezien en ge-

hoord hebben, gebruiken tijdens het spel in de politiehoek. Ook kregen wij bezoek van een echte 

politieagent in de klas. De kinderen konden al hun vragen stellen en iedereen mocht de echte poli-

tiepet opzetten! Dit was super!  
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UITSTAPJE VOORSTELLING 'DE OLIFANT DIE WOORD HIELD'.  

 

Woensdag 14 februari zijn wij met de kleutergroepen naar het 

theater de Kaasfabriek geweest. 

We hebben genoten van een voorstelling van Peter Faber. De 

voorstelling speelde hij alleen en hij zorgde voor veel interactie 

met de kinderen. Hierdoor was er veel betrokkenheid van de kin-

deren. 

Hij maakte gebruik van materiaal en bijpassende muziek. Hij deed 

dit erg leuk met de kinderen. Angelo mocht zelfs even meehelpen 

tijdens de voorstelling. 

Het was allemaal goed geregeld en we hadden erg veel ouderhulp! 

Super! Bedankt nogmaals! 

 

ZAAN-PRIMAIR-REKENBATTLE 

 

In groep 6 was de Rekenbattle 2018 van Zaan Primair. We zaten met z’n allen aan ons eigen tafel. Als 

eerst gingen we een snelle ronde doen, ronde 1 dus. Die sommen moest je binnen 3 seconden op 

schrijven. Ronde 2 was een verhaaltjessommen-ronde. Die moest je binnen 30 seconden opschrijven. 

Toen we 1 en 2 af hadden werden de antwoorden berekend. Er gingen 11 door naar de volgende 

ronde. Ik dus ook . 
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Toen ronde 3 afgelopen was, vielen er 6 af. Ronde 3 was een snelle ronde. Ik zat daar niet bij. Dus 

waren het er nog maar 5. De volgende ronde is ronde 4. Dat was een puzzelronde . Er vielen 2 kin-

deren af. 3 Bleven er over : Mickey, Felix, en ik zelf. 

In ronde 5 werd het heeeeel spannend. We lagen nek aan nek. Aan het einde van de ronde viel Felix 

af. Felix vond het wel jammer, maar hij gunde het mij en Mickey wel. Want ik en Mickey hadden ge-

lijkspel. Dus moesten we een shout out doen. Toen moesten het antwoord roepen. 

Als eerst zeiden we het antwoord tegelijk. De jury’s besloten om nog een vraag te doen. De som was: 

8 x 25. Ik riep het antwoord: “200”. En dat was goed. En zo won ik de Rekenbattle 2018. Ik had het 

zelf niet verwacht.  OP NAAR DE HALVE FINALE.  

Door uw razende reporter: Bram van de Meer 

PS van de jury: Alle deelnemers hebben het geweldig gedaan. Eigenlijk waren het allemaal een beetje 

winnaars! 

PS van de redactie: Interview met de winnaar zien? Download dan gauw de Schoolpraatapp. 

  

VOORJAARSVAKANTIE BIJ BABINO 

 

De voorjaarsvakantie zal natuurlijk in het thema staan van “Llekker naar buiten” (als het weer het 

toelaat dan :P). Daarom hebben wij zowel voor binnen als voor buiten activiteiten op het programma 

staan. 

Maandag hebben wij sportdag en gaan we rustig aan binnen beginnen met een warming up zodat wij 

opgewarmd naar buiten kunnen.  

Carnaval is net achter de rug, dus hebben wij op dinsdag verkleed/speelgoed-dag op het programma 

staan. De kinderen kunnen dan ook geschminkt worden zodat ze op en top carnaval zijn. 

Woensdag hebben we een lekker rustig dagje op Babino. Lekker omdat we gaan bakken en rustig 

omdat de kinderen altijd rustig worden als ze gaan bakken bij ons. 

Donderdag gaan we met de auto’s erop uit. We gaan naar de geitenboerderij in het Amsterdamse 

bos. Hier krijgen de kinderen een educatieve tour over de geitenboerderij, waarbij ze de lammetjes 

een flesje melk mogen geven, ze de geiten mogen voeren en veel zullen leren over de werkzaamhe-

den op de geitenboerderij. Als afsluiting van de rondleiding krijgen de kinderen een soft-ijsje ge-

maakt van het melk van de geiten op de boerderij. 
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Vrijdag staat het bezoeken van speeltuinen op de planning. Met de Stint maken we een rondje langs 

verschillende speeltuinen. 

We hopen dat de kinderen die komen er zin in hebben! Wij in ieder geval wel! 

Groetjes, 

Lisanne, Amber, Sanne, Meral en Paul 

  

BIJLAGEN 

 

 Aanbod voorjaarsvakantie Zaantheater 

 Gratis avonturenfestival Zaantheater 

 Sportactiviteiten voorjaarsvakantie 

 


