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WELKOM TERUG!!! 

 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangt u De Wiekslag met betrekking tot de komende periode. Ik wens u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Zoeker, 

Matthieu van Wijhe 

(Directeur) 

 

PAPIEREN JAARKALENDER 

 

Op de website vindt u via deze link de jaarkalender terug. U kunt zich via de website op deze agenda 

abonneren, zodat deze automatisch in uw digitale agenda verschijnt. Het blijkt dat enkele mensen een 

niet juiste versie van de papieren jaarkalender in het bezit hebben. 

Deze jaarkalender is vermoedelijk voor de zomervakantie gemaakt en verspreid. Wanneer u gebruik 

maakt van een papieren jaarkalender, is het de moeite waard om te controlereen of u een juiste versie 

heeft. Onze excuses voor het ongemak; via de administratie verstrekken wij u graag een nieuwe kalender! 

 

SPEELGOED GEZOCHT! 

 

De school begint te groeien. Als team van De Zoeker zij wij hier heel erg trots op! Het betekent dat ik 

momenteel 1 a 2 kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders per week voer. Tijdens de kennisma-

kingsgesprekken nodig ik naast de ouders ook graag onze nieuwe leerlingen uit. Ik vind het namelijk 

belangrijk dat ouders voelen dat hun kind heel welkom is in de school. 

Het is voor de kinderen fijn, wanneer zij ook ergens mee kunnen spelen tijdens deze gesprekken. Dit 

betekent dat ik op zoek ben naar speelgoed voor kinderen tussen de 2 a 4 jaar. Mocht u speelgoed 

hebben liggen, waarvan u denkt dat het wel eens tijd is om er afscheid van te nemen, dan houd ik mij 

aanbevolen! 

http://www.obs-de-zoeker.nl/jaarkalender-2017-2018-2/
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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 

 

LERARENTEKORT/VERVANGING BIJ ZIEKTE 

 

Onze school heeft momenteel een laag ziekteverzuim onder de personeelsleden en dat is fijn. Het is 

fijn voor de collega’s, voor de kinderen en voor u als ouders. Als directeur vind ik het belangrijk dat u 

als ouder er op kunt rekenen dat de kinderen onder schooltijd ook op school zijn. U kunt hierdoor uw 

gezinsleven rond deze tijden organiseren. 

In principe wordt op De Zoeker een klas niet naar huis gestuurd. Door het grote lerarentekort, drei-

gen wij echter soms door de praktijk te worden ingehaald, aangaande dit uitgangspunt. 

Wanneer er meerdere mensen ziek zijn op een dag, of kinderen langere tijd verdeeld worden vanwe-

ge aanhoudende ziekte, komt dit uitgangspunt onder druk te staan. De kinderen dreigen niet meer 

echt onderwijs te genieten en de werkdruk voor de leerkrachten wordt zo groot, dat ook anderen 

ziek dreigen te worden. 

Dit maakt dat wij als school hebben nagedacht over wat de grenzen zijn aan het verdelen van leer-

lingen. Wij hebben dit gedaan in het belang van de kinderen, de leerkrachten en in het belang van u 

als ouders. 

In overleg met het team en de medezeggenschapsraad zijn wij tot het volgende protocol gekomen: 

 De school regelt via de invalpool een invaller; 

 Indien er geen invaller beschikbaar is, worden er collega’s benaderd die die dag niet werken, 
met de vraag of zij wellicht in willen/kunnen vallen; 

http://www.jufjannie.nl/apps/
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 Indien dit niet mogelijk is, worden de leerlingen verdeeld over een andere groep; 

 Kleuters worden nooit verdeeld over hogere groepen. Wanneer er hier iemand ziek is en er 
geen vervanging voor handen is, worden kinderen van een hogere groep verdeeld. De leer-
kracht die dan vrij komt, neemt de lessen aan de kleuters waar. 

 Indien dit niet mogelijk is wordt er gekeken of er ruimte is in een ander kleutergroep. Hierbij 
wordt een maximum van 35 leerlingen gehanteerd. 

 Met de ouders van kinderen die deze dag zouden komen wennen, wordt een nieuwe af-
spraak gemaakt. 

 Groep 3 wordt over de kleutergroepen verdeeld. Hierbij wordt een maximum van 35 leer-
lingen gehanteerd. Indien dit aantal overschreden wordt, worden de leerlingen verdeeld over 
een hogere groep. 

 Een groep wordt maximaal 2 aaneengesloten dagen verdeeld. De kinderen worden zo ver-

deeld dat de groepen evenredig belast worden; een kleine klas vangt meer leerlingen op dan 

een grote klas. Er wordt een maximum van 35 leerlingen in een groep gehanteerd. 

 Op de 3e dag wordt de ouders gevraagd om hun kind, indien mogelijk, thuis te houden. Tip: 

Maak hierover afspraken met een andere ouder. Laat de kinderen een dagje bij elkaar spelen 

en ander keer kunnen de rollen wellicht worden omgedraaid. 

 Wij gaan ervanuit dat een klas nooit meer dan 2 dagen per jaar thuis zal blijven. 

 De directie en de intern begeleider gaan in principe niet voor de groep, omdat hiermee de 

continuïteit van de school in het geding komt. 

Dit jaar is er nog geen klas naar huis gestuurd. Uiteraard blijven wij ons inzetten, om te voorkomen 

dat we deze maatregel te hoeven nemen. Mocht u vragen hebben over dit protocol, dan hoor ik het 

graag! 

 

CITO-TOETS 

 

Op 22 januari gaan we starten de Cito-toetsen. Als school bereiden wij de kinderen hier zo optimaal 

mogelijk op voor. Dit doen wij uiteraard door goed onderwijs te bieden, maar ook door de kinderen 

te laten wennen aan de vraagstelling van de CITO-toetsen. 

In de klas oefenen wij deze vraagstelling, zodat er zo’n representatief moge-

lijke uitkomst zichtbaar wordt op de toets. Als ouder kunt u ook de vraag-

stelling oefenen met uw kind. Wanneer u op de website Meester Michael 

kijkt en klikt op een groep en daarna op een vakgebied. 

Wij vragen u met klem om in de CITO-periode, ervoor te zorgen dat uw kind 

op tijd op school is en bij voorkeur geen tandartsafspraken en dergelijke 

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/
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heeft. Uw kind is tijdens de toetsen gebaat bij de centrale instructie en de rustige setting waarin de 

toetsen gemaakt worden. 

 

RESULTATEN SPONSORLOOP 
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 OUDERTHEMABIJEENKOMST  

 

Op 26 maart 2018 bent u van 19:30 uur - 20.30 uur van harte welkom bij het de derde themabijeen-

komst van dit schooljaar. De bijeenkomst heeft als thema Opvoeden tot zelfstandigheid. 

De themabijeenkomst ‘Opvoeden tot zelfstandigheid’ is gericht op het stimuleren van een positief 

zelfbeeld, het stimuleren van zelfstandigheid en helpende en niet helpende gedachten. Helpende 

gedachten kunnen helpend zijn om meer positief te denken. Daarnaast versterken helpende gedach-

ten het zelfvertrouwen van een kind. Een kind met een positief zelfbeeld durft over het algemeen 

meer dingen te ondernemen. Deze themabijeenkomst is voornamelijk gericht op hoe u als ouder uw 

kind kan stimuleren en er worden handvatten geboden. De themabijeenkomst biedt inspirerende 

vaardigheden die ouders de gelegenheid geeft om dicht bij de behoeften van hun kind te staan. 

Tijdens de themabijeenkomst over Opvoeden tot zelfstandigheid wordt onder anderen aandacht 

besteed aan: 

 Positief zelfbeeld stimuleren. 

 Hoe stimuleer ik de zelfstandigheid van mijn kind? 

Weet u het nog? De sponsorloop van vorig 

schooljaar? De kinderen hebben toen ontzettend 

veel rondjes om de school heen gerend. Dat de-

den ze hartstikke goed en we hebben hierdoor 

dan ook veel geld opgehaald.  

De school heeft van het opgehaalde geld nieuwe 

fietsen voor de kleuterbouw kunnen kopen.  

Het bleef niet alleen bij nieuwe fietsen, karren en 

steppen. We hebben ook kleine kruiwagens en 

nieuwe bezems aangeschaft. Super leuk!  

De kinderen hebben al wat rondjes gemaakt op de 

nieuwe fietsen en het plein kan weer netjes ge-

veegd worden!   
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 Helpende en niet helpende gedachten. 

Tijdens de themabijeenkomst is er ruimte om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen, 

vragen te stellen en worden er tips en adviezen gegeven. De themabijeenkomst duurt 1 uur en wordt 

verzorgd door een pedagogisch adviseur van het Centrum Jong. 

Centrum jong hanteert een minimum aantal deelnemers van 10 ouders om de avond doorgang te 

laten vinden. Aanmelden kunt u via deze link. 

 

SNAPPET IN DE GROEPEN 4 EN 4/5 

 

Na de kerstvakantie zijn wij gestart in de groep 4 en 4/5 met het werken met Snappet-tablets. Snap-

pet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. 

Klik hier voor een leuke kennismaking met Snappet. 

De leerlingen werken volgens de huidige methodes van taal, spelling en rekenen, maar de verwerking 

is dan op de tablet. Naast de verwerking op de tablet kan de leerkracht er ook voor kiezen om extra 

te werken vanuit het methodeboek van taal of werkbladen van de spellingsmethode.  

Naast deze drie vakken kan er ook gewerkt worden aan automatiseren, woordenschat, begrijpend 

lezen (en studievaardigheden vanaf groep 5). 

Belangrijke kernmerken: 

Feedback 

Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij 

gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik 

van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen 

en van de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren. 

Snappet leidt tot lagere werkdruk bij leerkrachten en geeft leerkrachten tijd en ruimte om nog meer 

leerkracht te zijn. 

 

Adaptief werken 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun 

eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbe-

hoeften van de leerling. 

 

 

mailto:Yolanda%20Dekker%20%3cy.dekker@zaanprimair.nl%3e
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis6ODrnNLPAhUmLsAKHeaeBD0QtwIIHjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwS_El08YwiQ&usg=AFQjCNGAeWzZwFwhdF-DFwsNaQQhc_8Rxg
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    Babino       

Peuteropvang 

Beste ouders,  

Hierbij willen wij ons even voorstellen: 

Wij zijn Peuteropvang de Zoeker Dependance. Wij vallen onder kinderopvang Babino, net als de Peu-
terspeelzaal die in het gebouw van de Zoeker zit. 

Onze peuterspeelzaal zit naast het gymlokaal in het stenen gebouw bij het Schatrijk en de Tinteltuin. 
Wij zijn alle dagen geopend, met uitzondering van de maandag- en donderdag middag. Ons team 
bestaat uit juf Zeynep, juf Corrie en juf Lisanne. Juf Lisanne werkt ook op de peuterspeelzaal in de 
Zoeker. Onze collega juf Priscilla is nog met zwangerschapsverlof, zij komt 12 maart weer terug. 

Naast de vaste leidsters hebben wij ook 2 stagiaires, juf Sanne en juf Caya. Juf Caya gaat ons helaas 
over 2 weken verlaten voor een nieuw stage-adres.  

Wij werken met de methode Piramide en wij zijn dan ook een VVE-locatie. Iedere 4 weken hebben 
wij een ander thema en hierin volgen wij de thema’s van de Piramide.  

 

Wilt u meer weten over Babino of over peuterspeelzalen, stap eens bij ons binnen of kijk op onze 
website www.babino.nl 

 

Met vriendelijke groeten van alle leidsters, stagiaires en natuurlijk alle kinderen. 

 

Kerstvakantie bij BSO de Zoeker 

De kerstvakantie startte dit keer niet op maandag maar op woensdag. Erg gek om eigenlijk in het 

midden van de week te beginnen. Om even er aan te wennen en bij te komen van alle verplich-

tingen, lekkere eten en laat opblijven hadden we weer ‘pyjamadag’ op het programma. Even lek-

ker helemaal niks, nou ja, natuurlijk hebben we wel iets gedaan. Spelen, kleuren en knutselen of 

even rustig films kijken in onze Babino-bios op de Groene Draak. Helemaal tot rust gekomen gin-

gen de kinderen weer mee naar huis. 

Donderdag was het andere koek, we gingen naar de Wadden dus tijd om te klimmen en te klaute-

ren. Tikkertje op het springkussen, roetsjen van de steile glijbaan en salto’s op de trampoline. Na 

zo’n drukke dag waren de juf en meester wel weer toe aan een Pyjama-dag :P. 

Vrijdag hebben we voor het eerst met de kinderen met zoutdeeg geknutseld. Om eerlijk te zijn 

vonden de juf en meester het zelf ook erg leuk omdat zij vroeger ook altijd met zoutdeeg aan het 

http://www.babino.nl/
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knutselen waren op school. De kinderen mochten hun eigen zoutdeeg maken. In hun eigen bakje 

met bloem, water en zout werden mooie bollen zoutdeeg gemaakt. Van het zoutdeeg werden de 

mooiste sleutelhangers, kerstmannen en sterren gemaakt. Ook werden er dinosaurussen en zelfs 

fidget spinners gemaakt.  

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! 

Een kerstvakantie zonder schaatsen is natuurlijk geen echte kerstvakantie! Dinsdag zijn we met de 

auto’s naar de Meent in Alkmaar gebracht en hebben we de schaatsen onder gebonden. Ook 

hadden we voor de kleinere schaatsers 2 hulpzeehonden gehuurd zodat zij ook over het ijs kon-

den scheuren. De kinderen die al beter konden schaatsen vonden het dan ook erg leuk om de 

zeehonden voort te duwen. 

Woensdag stond in het teken van knutselen met verschillende materialen. Bijna alles wat we aan 

materiaal hadden staan, hebben we uit de kast getrokken. Bloempotjes werden omgetoverd tot 

rendieren, met hout, spijkers en wol werden naambordjes en spoken gemaakt, glazenpotjes wer-

den waxinelichtjeshouders en blikjes potloodhouders. Om stiekem met elkaar te praten hadden 

de kinderen van de blikken en een lange draad een telefoon gemaakt. Wat zijn de kinderen van-

daag creatief en ontzettend zoet bezig geweest. 

Na zoveel positieve reacties en blije gezichten na de gezellige oud Hollandsche spelletjes in de 

herfstvakantie, hebben we hiervoor ook weer een dagje geprikt in de kerstvakantie. Er werd weer 

lustig op los gekoek- en appelhapt, de kegels en blikken vlogen ons om de oren bij de zelf ge-

maakte kegelbaan en bij het blikgooien. Tussendoor moest er ook nog gegeten worden wat is er 

nou meer oud Hollands dan poffertjes. Met lekker veel poedersuiker en voor de liefhebber met 

een klontje roomboter was dit een overheerlijke lunch geworden. Na het eten even genieten van 

een ouderwetse film, even een frisse neus halen en weer verder met de spelletjes als 4 op een rij, 

ezeltjeprik en sjoelen. 

De vakantie hebben we afgesloten met een Strike in de Bowlingbaan van Zaandam. Er werden 

flink wat kegels omgegooid en er waren zelfs kinderen die ze allemaal om wisten te gooien. He-

laas moesten we er bij terugkomst toch aan geloven. Alle kerstversiering en de kerstbomen moes-

ten worden opgeruimd. Gelukkig waren er kinderen die wilden helpen zodat er aan het eind van 

de dag nog voldoende tijd was om te gaan spelen. 

We hopen dat de kinderen het naar hun zin hebben gehad. Wij vonden het in ieder geval erg ge-

zellig en hebben genoten van het enthousiasme van de kinderen tijdens de activiteiten. 
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Wij wensen iedereen het beste voor 2018 en gaan er met alle kinderen weer een super jaar van 

maken!!! 

Groetjes, 

Amber, Lisanne, Sanne, Priscilla, Meral en Paul 

 

 

BIJLAGE:  

 
 

 Nieuwsbrief leestips 

 Boekentips 

 Activiteit Heemtuin  

 Activiteit Natuurmuseum 

 Winterprogramma sportbedrijf 

 Jeugdteam 

 


