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VAN DE DIRECTIE 

Beste mensen, 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de deelname aan de flessenactie voor het rode Kruis met 

betrekking tot de nasleep van de orkaan Irma. Heel mooi om zoveel betrokkenheid van de leerlingen 

en ouders te zien! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Zoeker, 

Matthieu van Wijhe 

(Directeur IKC De Zoeker) 

 

JAARKALENDER OP DE WEBSITE 

Dit jaar bieden wij de jaarkalender digitaal aan. Via deze link kunt u de jaar-

kalender terugvinden op de website. U krijgt dan het scherm te zien zoals 

het hiernaast is afgebeeld. 

De digitale versie biedt een aantal nieuwe mogelijkheden. Wij lichten deze 

even toe: 

 U kunt de kalender in verschillende formats bekijken; 

 Wanneer u op een item klikt, krijgt u eventuele extra informatie te 

zien. 

 De kalender is desgewenst ook uit te printen. 

 Het allermooiste is dat u de kalender met een paar muisklikken in uw digitale agenda kunt 

importeren. Gebruik hiervoor de knop “abonneer”. 

 

OUDERTHEMABIJEENKOMSTEN  

Dit schooljaar staan in de jaarplanner 4 ouderthemabijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten staan 

gekoppeld aan een bepaalde groep. Wij willen het echter mogelijk maken dat de ouderbijeenkom-

sten voor alle ouders toegankelijk zijn. 

http://www.obs-de-zoeker.nl/jaarkalender-2017-2018/
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De ouderthemabijeenkomst van 2 oktober (19:30-20:30) wordt ingevuld door Centrum Jong. Het 

thema is: “Buiten de lijntjes kleuren”. De bijeenkomst bevat verschillende onderwerpen rond creati-

viteit in de opvoeding en gaat over kinderen in alle leeftijden. U bent van harte welkom! Vult u s.v.p. 

het strookje onderaan deze Wiekslag in. U dient deze uiterlijk as. maandag 25 september in te leve-

ren op de administratie. 

De bijeenkomsten van 13 november en 20 november worden verplaatst naar een ander tijdstip. U 

kunt de nieuwe data terug vinden in de jaarplanner op de website. 

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF 

 
De schoolfotograaf is in aantocht. Op donderdag 28 september worden de volgende fotos genomen: 

 Portretten van de kinderen die op school zitten; 

 Portretten van foto’s van broertjes en zusjes; en 

 De groepsfoto’s (m.u.v. groep 8B, omdat dit de studiedag van Josia betreft en zij wilt graag 
met de klas op de foto). 

Op 29 september worden de volgende foto’s genomen: 

 Portretten van de kinderen die meedoen aan het peuterspelen; 

 Portretten van de broertjes en of zusjes van buiten school (de intekenlijst vindt u op het 
prikbord in de hal van de hoofdingang); en 

 Groepsfoto’s van de kinderen die meedoen aan het peuterspelen. 

 Groepsfoto van groep 8B 
Dus… dan weet iedereen wanneer zijn haar goed moet zitten ;-) 

 

DIGIDUIF; MAG HET OOK WAT MINDER? 

Voor ouders is de hoeveelheid berichten via Digiduif soms fors. We hebben daarom besloten dit ver-

der te stroomlijnen. Dit betekent dat: 

 De berichten van één klas voortaan worden opgespaard en gebundeld in een bericht; 

 U ontvangt in principe een keer per week een bericht waarin u de desbetreffende informatie 

vindt; 

 Bij uitzondering, of wanneer het technische niet anders mogelijk is, ontvangt u meerdere be-

richten in een week; en 

 De Wiekslag verschijnt voortaan een keer per twee weken. 
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Mocht u problemen hebben met de functionaliteit van Digiduif, meldt u dan bij de administratie. Wij 

helpen u graag verder. 

OUDERBIJDRAGE  

 

Jaarlijks worden er door de school allerlei bijzondere activiteiten geor-

ganiseerd die niet door de rijksoverheid worden vergoed (Sinterklaas, 

Kerst, Pasen, sportdagen, allerlei culturele activiteiten,  e.d.). Om de 

kosten van deze activiteiten te dekken, vraagt de ouderraad een bij-

drage van ouders. Overigens bent u als ouders niet verplicht deze bij-

drage te betalen, maar zonder bijdrage zullen activiteiten geen doorgang kunnen vinden. 

De financiën worden beheerd door de penningmeester, onder eindverantwoordelijkheid van de me-

dezeggenschapsraad. Het bedrag is 28 euro per kind.  

Heeft u 3 of meer kinderen bij ons op school, dan is vanaf het derde kind de bijdrage 14 euro per 

kind. Dit bedrag dient per bank betaald te worden. 

Eén van de hoogtepunten in het schooljaar vormt de schoolreis. De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 

gaan één dag op schoolreis en de groepen 8 vijf dagen. 

De schoolreis dient per bank betaald te worden. Het bedrag per kind voor de groepen 1 t/m 7 is € 

27,50. 

U kunt desgewenst de bedragen in ene betalen of de ouderbijdrage en het schoolreisgeld apart. 

Mocht u om één of andere reden niet kunnen voldoen aan deze betalingsverzoeken, kunt u zich mel-

den bij de directeur om een eventuele regeling te treffen. 

Tot slot, de bankrekening van de school: NL92RABO 0126258643 t.n.v. Obs de Zoeker onder vermel-

ding van naam en groep van uw kind. 

 

W H A T ’ S  A P P ?  

In deze huidige tijd is social media niet meer weg te denken. Social media biedt 

veel mogelijkheden die ons leven kunnen verrijken. Wat is er bijvoorbeeld leu-

ker dan even skypen met opa en oma die aan de ander kant van het land wo-

nen? 

Het is wel van belang om kinderen bewust te maken van de andere kant van 

social media. Kinderen zijn zich niet altijd bewust hoe snel iets getypt is en ook 
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niet wat de impact kan zijn van wat zo snel verzonden wordt. Het kan verrijkend zijn om hierover 

eens het gesprek aan te gaan met uw kind. 

Heb het eens over: 

 Wat vind je leuk om te delen met anderen en wat niet? 

 Wat wil je dat er over jou gedeeld wordt en wat niet? 

Een eenvoudige norm voor het gedrag op internet is te vinden in de parallel met het gedrag in “real-

life”. De omgangsvormen daar, kun je gelijk stellen met de omgangsvormen op internet. Wat je face-

to-face tegen iemand zegt, kan ook op de WhatsApp. Wat je niet face-to-face kunt zeggen, kan ook 

niet op de WhatsApp. 

Via deze link vindt u goede informatie over regels en manieren om het gesprek met uw kind aan te 

gaan. Op school gaan wij dit jaar kijken of we in de bovenbouw de kinderen hun diploma “Veilig in-

ternet” kunnen laten halen. 

Ik wil ook aan de ouders vragen om terughoudend te zijn, wanneer het gaat om uitingen op social 

media over de school, haar medewerkers en haar leerlingen. Men kan er slecht op reageren en niet 

iedere leerling, leerkracht of ouder is ervan gediend. Bij voorbaat dank! 

 

DE WEEK TEGEN HET PESTEN 

Zoals u wellicht weet, wordt deze week de week tegen het pesten gehouden. Wij hebben als team 

hierop aansluitend besloten om het pestprotocol heel helder en toegankelijk voor de kinderen te 

maken. Het zal na iedere vakantie met de kinderen worden doorgenomen, zodat iedereen weet wat 

er van hem of haar verwacht wordt en het ook helder is waar de grens ligt. 

Wanneer deze grens wordt overschreden, dan zal daar duidelijk tegen worden opgetreden. Ik wil dat 

u en uw kind weet dat het op een veilige en fijne manier naar school kan gaan. Ik beschouw dit als 

directeur als een van mijn belangrijkste taken. 

Deze week wordt het pestprotocol in groep 3 t/m 8 besproken en daarna zal het op de website 

gepubliceerd worden, zodat ook u weet waar u op kunt rekenen. 

 

WANNEER KAN IK DIE LEERKRACHT EENS SPREKEN? 

Wij zijn blij om te zien dat iedereen zo goed meewerkt om de dag vlot te laten beginnen. Nadat de 

bel gaat, verlaat iedereen keurig het gebouw. 

http://www.oudersvannu.nl/experts/frederike-lems/social-media-wat-mag-je-kind-van-jou/
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Wij zouden het echter jammer vinden wanneer u als ouder niet de mogelijkheid heeft om even 

contact te hebben met de leerkracht. Daarom hebben wij besloten dat alle leerkrachten aan het 

einde van de dag met de leerlingen mee naar buiten lopen. Op het plein kunt u dan rustig een praatje 

maken met de leerkracht. 

Mocht uw kind naar Babino gaan, of mag het misschien wel alleen naar huis, dan lukt dit natuurlijk 

niet. U kunt dan altijd even bellen of mailen voor een afspraak. Gebruik de mail of digiduif bij 

voorkeur voor het maken van een afspraak en niet om ingewikkelde of gevoelige zaken te bespreken. 

Dit verloopt immers het beste in een gesprek. 

Dus… om 8:30 gaan de deuren van de lokalen dicht en wij zien u dan graag op het plein bij het 

uitgaan van de school! 

 

BOEKENMARKT 6 OKTOBER 

Op 6 oktober is er de mogelijkheid om na schooltijd (van 14.00 tot 14.30) in de school boeken te ver-

kopen. In de hal mogen de kinderen met een kleedje hun eigen boeken aanbieden. Het is de bedoe-

ling dat de boeken vooraf door ouders al geprijsd zijn en dat u het verkopen als ouder begeleidt. We 

zetten in de hal een deel af, zodat het duidelijk is waar de kinderen kunnen zitten. 

Voor iedereen is er ook de mogelijkheid om boekjes te kopen, het is handig om zelf te zorgen voor 

kleingeld en eventueel wisselgeld. Ook is er een schrijfster aanwezig, die haar eigen boeken zal aan-

prijzen, dit boek heet `Dromen de baas` en is te koop voor €13,99. 

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB 

Van 4 oktober tot en met 15 oktober is het Kinderboekenweek en zullen wij in de school aandacht 

hebben voor boeken en lezen. Vanuit Bruna is een mooie actie waarbij wij als school kunnen sparen 

voor de schoolbieb. 

De school krijgt voor 20% van het totaalbedrag tegoed om boeken uit te zoeken. Helemaal voor 

niets! Het is mogelijk om de bonnen in te leveren bij juf Dionne of juf Pim, beide werken in groep 7. 
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Omdat wij druk bezig zijn met het vergroten van de bieb en het optimaliseren van ons leesonderwijs, 

is deze actie heel erg welkom. Wij vragen u dan ook om de bonnetjes in te leveren voor 1 november. 

 

KINDERBOEKENWEEKFEEST ZAAN-THEATER  

WOENSDAG 4 OKTOBER – 13.00 TOT 17.00 UUR 

GRATIS TOEGANG 

Op woensdagmiddag 4 oktober wordt het Zaantheater weer op z'n kop gezet voor het jaarlijkse, gra-

tis toegankelijke Kinderboekenweekfeest! Dit jaar staat het griezelen centraal onder het motto van: 

Gruwelijk Eng! 

In alle hoeken en gaten van het theater kunnen kinderen tussen de 4 en 10 jaar meedoen aan allerlei 

gratis activiteiten+ kom luisteren naar en meedoen met kinderboekenschrijvers Geert van Diepen 

(Prins Kortjakje en de betoverde muis) en Jowi Schmitz (Bedenk je eigen griezelverhaal), kom dansen 

met Jemisquare Dancestudio, maak een groot en griezelig gruweldier met Rob Cerneüs van Compaen 

VMBO, laat je prachtig schminken en nog veel meer.   

Uiteraard zijn er naast deze feestelijke activiteiten ook drie voorstellingen te zien! In De Waanzinnige 

Boomhut van 13 verdiepingen (5+)  van Meneer Monster maken Andy en Terry een theaterstuk over 

hun boomhut , vol krankzinnige humor en magische tovenarij. Tommie & Tom Poes (4+) van Toren 

van Geluid gaat over de stripheld Tom Poes die tot leven wordt geroepen door de moderne Tommie. 

En Joes speelt en zingt de voorstelling Ik zou wel een kindje lusten (4+), naar het gelijknamige pren-

tenboekje. Kinderen kunnen luidkeels meezingen en dansen! 

Het Kinderboekenweekfeest duurt van 13.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Voor de voorstel-

lingen wordt € 3,50 of € 5 entree gevraagd.  

Kaarten bestellen voor de voorstellingen kan via www.zaantheater.nl of aan de kassa van het Zaan-

theater. De kaartverkoopbalie in het theater is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 13.00 uur tot 

17.00 uur en telefonisch bereikbaar via 075 – 6 555 333 Als er ‘s avonds een voorstelling is, is de kas-

sa tot 19.30 uur geopend. 

 

BABINO; DE SCHOOL IS WEER BEGONNEN EN… LEUK NIEUWS! 

De vakantie zit er weer op! Iedereen moet weer even wennen aan het normale ritme. Gelukkig was 

het weer een leuke vakantie vol activiteiten bij Babino.  

http://www.zaantheater.nl/
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Ook hebben wij heel leuk nieuws! Meester Paul is vader geworden van een prachtig zoontje ge-

naamd Lucas Paulus. Lucas is geboren op 17 september en met moeder en kind gaat het goed. 

Groetjes, 

Team Babino 

KAMP 8A 

De eerste week na de 

zomervakantie ging groep 

8A al op woensdag op 

kamp naar Terschelling. 

De kinderen, de juffen en 

de ouders die mee waren 

hadden er enorm veel zin 

in! Eenmaal aangekomen 

op Terschelling zijn we op 

de fiets naar Hee6 ge-

gaan. Daar heeft iedereen 

zijn eigen huisje ingericht 

en vanaf toen hebben we 

tot en met zaterdagavond alleen maar leuke dingen gedaan; levend stratego, zweeds loopspel, 

zwemmen, klimmen in het klimbos, naar West-Terschelling en Midsland, spelletjes spelen, tekenen, 

voetballen, film kijken, disco maar ook tijdens het slechte weer buiten lekker buikschuiven. Wij heb-

ben enorm genoten met elkaar en hadden het liefst nog langer willen blijven! 

 

KAMP 8B 

Wat een fantastisch kamp hebben wij met elkaar gehad! Zondagochtend vertrokken wij met zijn al-

len naar Terschelling. Eenmaal aangekomen, konden alle leuke activiteiten van start gaan. We heb-

ben hoog in de lucht geklommen in het klimbos, spannende spellen gedaan in het bos, film gekeken 

in onze privé bioscoop met warme chocomel, gezelschapsspelletjes met elkaar gedaan en de week 

afgesloten met een disco. De kinderen (en de begeleiders) hebben echt een topweek gehad! Konden 

we maar nog een keer! 
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GOED DOEL 

Misschien heeft u het al gezien! Wij zijn bezig met geld inzamelen voor de 

slachtoffers van de orkaan Irma. Daar zijn wij vorige week mee gestart en dit 

loopt tot het eind van deze week.  

Het geld wordt overgemaakt naar het Rode Kruis. Zij doen belangrijk werk in 
de noodhulp. Je kunt meedoen met de flessenactie.  

Lege flessen kunnen bij de ingang van het hoofdgebouw worden ingeleverd in 
een grote bak. Ook is het mogelijk om wat geld in de brievenbus te stoppen die erbij 
staat. Kinderen kunnen thuis ook door middel van bijvoorbeeld een heitje voor kar-
weitje wat geld verdienen voor het goede doel. 

Wij willen graag de slachtoffers helpen en wij vinden het belangrijk om de kinderen 
enig maatschappelijk bewustzijn mee te geven. 

Zo hebben een aantal kinderen uit de kleuterbouw de brievenbus beschilderd om het geld in te doen.  

 

SCHOOLTUINEN GROEP 6  

Vorig jaar in groep 5 zijn de kinderen met juf Titia gestart in de schooltuinen. Er werd al het een en 

ander geoogst zoals radijs en snijsla. Nu in groep 6 zullen de kinderen de tuinen verzorgen tot de 

herfstvakantie. Na de herfstvakantie start groep 5 met nieuwe tuintjes. In de zomervakantie is er veel 

gegroeid. Boontjes, aardappelen, pompoenen, courgettes maar ook veel onkruid... We zijn hard aan 

het werk, het resultaat mag er wezen! 
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ONDERSTEUNINGSOVERLEG  

 

Op IKC De Zoeker wordt er gewerkt met een school ondersteuningsteam; smal en breed 

ondersteuningsoverleg. Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte worden hierin besproken.  

Het smal ondersteuningsoverleg  

De leerling wordt door de leerkracht in overleg met de zorgspecialist ingebracht in het smal 

ondersteunings overleg (SOT). Indien nodig, wordt de leerling op de agenda van het breed 

ondersteunings overleg geplaatst. Het smal ondersteuningsoverleg bestaat, naast de zorgspecialist 

en een directielid, uit leerkracht en ouders. 

In het overleg wordt besproken wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, welke ondersteuning er 

nodig is en hoe dit georganiseerd gaat worden. Hierbij kan de school eventueel gebruik maken van 

de faciliteiten van het dienstencentrum Dynamica XL. 

Soms heeft een kind meer nodig dan de basisschool kan bieden binnen de basisondersteuning. Of er 

is meer expertise nodig om te bepalen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn voor het 

kind. Dan wordt het kind in het breed ondersteuningsteam besproken. 

Het breed ondersteuningsoverleg 

Het breed ondersteuningsoverleg (BOT) bestaat, naast de zorgspecialist en de directeur, uit de 

schoolondersteuner, de jeugdverpleegkundige van de GGD, leerkracht en ouders. Incidenteel kan 

ook de schoolmaatschappelijk werker die aan onze school verbonden is deel uitmaken van dit 

overleg. Ook externe hulpverleners/instanties kunnen worden uitgenodigd.  

Dit schooljaar maken wij u als ouder voor het zorgoverleg schriftelijk kenbaar wat we willen bespre-
ken. Dit gebeurde altijd mondeling bij de uitnodiging die door de leerkracht verstuurd werd. Daar-
naast willen wij u als ouders de mogelijkheid bieden, om ook uw visie in te brengen. Wij hechten hier 
veel waarde aan. 
 
Het gesprek in een smal of breed ondersteuningsoverleg duurt 20 minuten.  
 

IN DE HERHALING: VOLG DE ZOEKER OOK OP TWITTER! 

 

Weet u dat De Zoeker ook te volgen is op twitter? Wilt u op de hoogte blij-

ven van de laatste ontwikkelingen, kijk dan op ons account @ikcdezoeker ! 

In 2 weken tijd, hebben zich al 40 mensen geabonneerd! 
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IN DE HERHALING; NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Er staan weer allerlei leuke naschoolse activiteiten op het programma. De volgende activiteiten wor-

den aangeboden in het eerste blok: 

 Typelessen 

 Yoga 

 Vin Veer Spriet 

 Van draadjes tot grobbebol 

 Judo 

 Streetdance 

 En weg is de tekening 

 Musicallessen. 

 

Alle activiteiten van het eerste blok staan nu online, kijk snel op onze website 

of klik deze link aan http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-

centrum/ want sommige workshops gaan al snel van start. 

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; 

http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
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- 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. 

Met vriendelijke groet, 

Yolanda Dekker (Contactpersoon NSA) 

 

MUZEK EN GEZONDE SCHOOL 

In de bijlagen kunt u lezen over blokfluitles, fanfare orkest en een inspiratiemiddag gezonde school.  

 

 

 

Ik geef mij op voor de ouder-themabijeenkomst “Buiten de lijntjes kleuren” van 2 oktober  

 

Naam: ……………………………………………………………………………………… ouder van kind uit groep ………………… 

Komt met ……………… personen 

 

INLEVEREN UITERLIJK AS. MAANDAG 25 SEPTEMBER 

 

 

 

 

Bijlagen: 
Algemeen deel van de jaarkalender 
Blokfluitles 
Fanfare orkest 
Inspiratiemiddag gezonde school 


