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SINTERKLAASFEEST 

 

Maandag 13 november start het sinterklaasjournaal op de tv. In de klas volgen wij het verhaal van dit 

journaal. Ook voor ons is het een verrassing welke “kleur/kleuren” de pieten dit jaar hebben. 

De zwarte-pieten-discussie raakt mensen al snel persoonlijk. Dat wat de een passend vindt, vindt de 

ander juist weer niet. De emoties lopen daarbij soms snel op. Als school vinden wij dat we de kin-

deren niet met deze discussie moeten belasten. Omdat veel gezinnen naar het Sinterklaasjournaal 

kijken, hebben wij besloten dit verhaal in grote lijnen te volgen.  

Sinterklaas zal zaterdag 18 november met zijn stoomboot arriveren in Nederland. Vrijdag 17 novem-

ber, vanaf 14.15u gaan wij de school in Sinterklaassfeer brengen. Dit kunnen wij niet alleen! Alle hulp 

is welkom, dus als u een uurtje heeft, kom gezellig helpen.  

Kinderen kunnen helaas niet mee, zodat het maandag een verrassing is voor alle kinderen. De koffie 

staat klaar!  

 

OPPAS AANGEBODEN! 

Hoi allemaal, 

Ik ben Romy Simonides (bijna 16) en Ik zit op het St. Michael col-

lege in 4 havo. Ik heb zelf op de Zoeker gezeten, mijn broertje 

Maxim zit nu in groep 8 hier op school. Ervaring met oppassen 

heb ik opgedaan omdat ik al anderhalf jaar oppas ben.  

Ik pas op een jongetje van bijna 2 jaar, al vanaf dat hij 4 maanden 

oud was en ik pas op een jongen van 9 jaar. De leeftijd van de 

kinderen maakt voor mij niks uit, ik vind elke leeftijd leuk! 

Ik vind het erg leuk om op te passen omdat ik erg veel plezier 

beleef met het omgaan van kinderen en daarbij is het meegeno-

men dat ik er ook wat bij verdien. 

Mijn mailadres: romy_simonides@stmichaelcollege.nl 

Mobiele nummer: 06-50421182 

 

mailto:romy_simonides@stmichaelcollege.nl
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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 

blijven van de laatste ontwikkelingen, kijk dan op ons account 

@ikcdezoeker ! Inmiddels hebben zich al 50 mensen geabonneerd! 

 

IN DE HERHALING: 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. Voor de groepen 1-2A, 1-2C en groep 3 hebben wij nog geen ouders.   

U kunt zich aanmelden bij y.dekker@zaanrpimair.nl. Geef hierbij alstublieft ook even aan in welke 

klas uw kind zit. 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 
Er zijn weer nieuwe naschoolse activiteiten, die starten na december, online gezet op onze website.  

Ook zijn er bij een aantal activiteiten die voor de kerstvakantie starten nog plaatsen beschikbaar. 

Neemt u samen met uw kind een kijkje op de website?  

naschools aanbod 

In de bijlage kunt u nog eens lezen hoe u zich aan kunt melden. 

 

OPEN DAG WOENSDAG 22 NOVEMER 

Als directeur van IKC De Zoeker wil ik u graag ouders helpen bij de schoolkeuze, door informatie te 

verstrekken over onze school. Daarom organiseren wij op woensdag 22 november 2017 van 9:00-

12:00 een open dag. 

Wanneer u ouders kent voor wie het zinnig is om deze dag, of een gedeelte van de dag,  bij te wonen 

dan vind ik het heel fijn wanneer u hen hierop attendeert.  

Wanneer u ouders kent die niet naar de open dag kunnen komen, maar wel graag verder kennisma-

ken, kunt u hen adviseren dat zij ook contact kunnen opnemen met de school. Ik maak graag tijd 

voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school. 

https://www.youtube.com/watch?v=EAcM7G2z950
mailto:y.dekker@zaanrpimair.nl
http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
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Klik hier voor het programma van de open dag 

 

VERWIJDEREN STOPLICHT 

De gemeente heeft het voornemen om de stoplichten aan het begin van Rooswijk (nabij de zij-ingang 

van school) weg te halen. Er zijn 29 gezinnen van De Zoeker die mogelijk gebruik maken van dit stop-

licht. 

Ik heb een brief over dit besluit van de gemeente ontvangen, met het verzoek deze te verspreiden 

onder de ouders. Ik stond niet volledig achter de inhoud van deze brief en ben ook van mening dat 

de gemeente de bewoners van Rooswijk hier zelf over dient te informeren. 

Inmiddels is er een afvaardiging van de gemeente op school geweest om dit voornemen toe te lich-

ten. Er wordt nu een brief door de gemeente zelf verspreid. De reden om de stoplichten te verwijde-

ren heeft onder andere te maken met de herinrichting die plaats gaat vinden met betrekking tot de 

ontsluiting van de wijk. 

Ik adviseer betrokkenen om naar de informatieavond te gaan. Mochten er bij ouders n.a.v. deze 

avond zorgen ontstaan omtrent de verkeerssituatie, dan verneem ik deze graag. 

 

RAPPORTEN 

Bij een goede besturing van het format van de rapporten van de school is gebleken dat de doorgaan-

de lijn niet helemaal juist is weergegeven. Soms komt er bijvoorbeeld op het ene rapport iets voor 

dat op het volgende rapport niet te vinden is. 

Omdat wij u zo goed mogelijk willen informeren, hebben we gekeken wat er moet worden aange-

past. De technische verwerking in het administratiesysteem laat echter op zich wachten. Daarom 

zullen de rapporten niet op 23-11, maar op 1-12 worden uitgegeven. Daarmee worden ook de ou-

dergesprekken verplaatst. U wordt nog geïnformeerd over wanneer deze gesprekken plaatsvinden.  

 

TOILETTEN 

Enige tijd waren er enkele toiletten in de school niet goed bruikbaar. De oorzaak blijkt een verzakking 

van de riolering onder de school te zijn. Inmiddels zijn alle toiletten weer goed bruikbaar. Er zijn ech-

ter wel herstelwerkzaamheden noodzakelijk om herhaling te voorkomen. Deze werkzaamheden 

worden momenteel door een gespecialiseerd bedrijf in kaart gebracht. 

 

http://www.obs-de-zoeker.nl/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/Dagprogramma-open-dag-2017.pdf
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EDUCATIEVE SOFTWARE; KLEUTERS LEREN LEZEN 

 
Weet u dat de tablet ook voor kleuters een prachtig educatief en leuk leermiddel kan zijn. De apps 
van bijvoorbeeld juf Jannie zijn toegankelijk en zeer leerzaam. De onderstaande apps zijn dan ook 
zeker een aanrader: 

 

 Juf Jannie Letters leren; 

 Juf Jannie Flitsen Plus; en 

 Juf Jannie Leren lezen. 

 

U vindt er meer over op Apps van juf Jannie 

 

JAARVERSLAG 

 
Scholen zijn verplicht om een jaarverslag te schrijven. Hierin is terug te vinden welke ontwikkelingen 
de school heeft doorgemaakt. Het jaarverslag met betrekking tot schooljaar 2016-2017 is in grote 
lijnen geschreven door Herdien. U vindt het op onze website, of door gebruik te maken van deze link. 

 

OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREISGELD 

 

Wij zijn heel blij dat zoveel mensen na de eerste oproep meteen de ouderbijdrage en het schoolreis-

geld hebben overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor! De snelle betaling scheelt de penningmeester van 

de OR en de school veel administratieve handelingen. Er staan echter nog wel enkele betalingen 

open. Daarom verstrekken wij hier opnieuw enige informatie. 

De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone 

schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd 

t.b.v. het ouderfonds. Uit deze bijdrage worden diverse activiteiten voor kinderen gefinancierd, zoals 

het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, diverse sportactiviteiten, kosten voor projecten, 

enzovoorts. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 28,- per kind. 

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 gaan vijf dagen op kamp. De kosten voor het schoolreisje 

bedragen €27,50 per kind. De kosten voor het kamp bedragen €100. 

Na de kerstvakantie vindt er geen algemene oproep meer plaats via De Wiekslag over de betalingen, 

maar wordt er een herinneringsbrief verstuurd aan degene die nog niet betaald hebben. Kort voor-

dat het schoolreisje plaatsvindt, belt de directeur de ouders op die nog niet betaald hebben om te 

http://www.jufjannie.nl/apps/
http://www.obs-de-zoeker.nl/wp-content/uploads/sites/22/2017/10/jaarverslag-2016-2017.pdf


 

 

OBS De Zoeker Fortuinweg 12 1544VX Zaandijk  075-6287146 

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

 

vragen of de ouders hun kind mee willen laten gaan op schoolreis. Wanneer het schoolreisgeld niet 

betaald wordt, kan uw kind ook niet mee op schoolreis. Het is wel leerplichtig en zal daarom in een 

andere klas werken.  

Overzicht Ouderbijdrage & schoolreisgeld 

Groep Ouderbijdrage Schoolreis/schoolkamp Totaal 

1 t/m 7 € 28,-  €27,50 €55,50 

8 € 28,-  €100 €128 

* Heeft u 3 of meer kinderen bij ons op school, dan bedraagt de ouderbijdrage vanaf het derde kind €14 euro. 

Wanneer een betaling in termijnen noodzakelijk is, wordt hier rekening mee gehouden. U kunt dit 

aangeven bij de directeur van de school. Het bedrag kan worden overgemaakt naar: 

NL92RABO0126258643 

Ten name van OBS De Zoeker in Zaandijk 

onder vermelding van de groep en de naam van uw kind(eren) 

 


