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WELKOM TERUG!!! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat ben ik trots op onze kinderen. Ze hebben erg goed hun best gedaan op de CITO-toets. In alle 

klassen werd heel geconcentreerd gewerkt. De komende week worden de CITO-toetsen afgerond. 

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) 

 

SCHOOLMELK 

 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook 

op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Uw kind 

kan elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. 

Interesse? Op de site van www.schoolmelk.nl vindt u meer informatie. 

 

 

 

http://www.schoolmelk.nl/
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DE SCHOOLPRAATAPP KOMT ER AAN!!!  

 

Eerder hebben we u gemeld dat er op bestuursniveau gekozen is voor een nieuw communicatieplat-

form. Alle Zaan-Primair-scholen stappen over naar de Schoolpraatapp.  Voor 1 maart moeten alle 

scholen het migratieproces hebben doorlopen. 

De Zoeker gaat u via deze app op de hoogte houden van al het nieuws over de school. Ook kunt u er 

foto’s en video’s op bekijken, de activiteitenkalender raadplegen en info over de school lezen. Met 

de gesprekkenplanner in de app kunt u bovendien zelf een tijd reserveren voor een  

10-minutengesprek.  

 

Wij zouden het fijn vinden als iedereen die in het bezit is van een smartphone of tablet, de app zou 

downloaden, wanneer wij u bericht geven dat de app gereed is. Communiceren via deze app gaat 

sneller en directer dan via de andere kanalen en daar hebben we allemaal profijt van. 

De app biedt ons onder meer de mogelijkheid om push – en nieuwsberichten per groep te sturen. U 

kunt in de app via instellingen (tandwieltje rechtsboven) aangeven bij welke groep(en) u hoort. U 

heeft hiervoor een inlogcode nodig. Deze ontvangt u nog van ons (zie planning). 

Als de school een nieuwsbericht plaatst, verschijnt er een rood balletje bij het icoon. Zo is direct dui-

delijk dat de school iets te melden heeft. 

Planning: 

-Wij krijgen een bericht wanneer de app te downloaden is. Op dat moment kunnen wij de app testen 

en bekijken of we alles erop hebben staan.  

(Planning hiervoor is 2 weken) 

 

-Wij sturen u een bericht wanneer de app te downloaden is voor de ouders met een inlogcode. Be-

richten van een groep en beeldmateriaal zijn beveiligd met de inlogcode.  

(Planning week van 12 februari)  

 

Waar vindt u de app? 

In de App Store: zoek op Zaan Primair (op IPad zoek bij items voor IPhone) en download deze app. 

Onze school vind u in de app. 

In Google Play: zoek op Zaan Primair en vind onze school in de lijst met apps. 
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Ik kan mij voorstellen dat er ouders zijn die deze wijziging snel vinden, na de overgang van Basis-

schoolnet naar Digiduif. Ik deel deze mening, maar heb hier geen invloed op. Evengoed denk ik dat 

de app een mooie nieuwe stap zal worden in de communicatie mogelijkheden binnen de school.  

 

PLANNING TALENTENCLINICS 

 

De tweede ronde van de talentenclinics is alweer in volle gang. 

Vol enthousiasme hoor en zie je op vrijdagmiddag kinderen bezig met o.a. toneel, figuurzagen, dans  

(onder begeleiding van Fluxus) zang, knutselen, media (ook onder begeleiding van Fluxus). 

De kinderen komen tegen twee uur altijd zeer enthousiast terug. Leuk om te merken. 

De afsluiting van deze ronde is op 16 februari. Deze week slaan we één keer talentenmiddag over. 

Volgende week gaan we weer door. 

 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN 

 

Hoe eerder De Zoeker de inschrijvingen binnen heeft van nieuwe kinderen, hoe beter wij hierop kun-

nen anticiperen. Omdat er sprake is van een groot lerarentekort kijken wij ver vooruit. Hoe eerder wij 

mensen kunnen aantrekken, hoe groter de kans dat wij een goede leerkracht kunnen vinden. 

U kunt het aanmeldformulier voor de broertjes of zusjes ophalen bij de administratie. Ook voor kin-

deren jonger dan 3 jaar, vragen wij u deze alvast in te schrijven. 

Bent u tevreden over de school? Schroom dan niet andere ouders dit te laten weten. Het gaat qua 

leerlingengroei goed met de school. Momenteel worden er wekelijks 1 tot 2 kennismakingsgesprek-

ken gevoerd. Kortom: 

Meld u tijdig aan! 
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Leerlingprognose 

DE LEERLINGENRAAD 

 

De leerlingenraad gaat volgende week vergaderen! Er zijn meteen al wat interessante thema’s, 

waarbij ik geïnteresseerd ben naar de mening van de leerlingen: 

 Huiswerk 

 Rapportgesprekken 

 Hoe gaan wij aan verslaglegging doen naar de leerlingen, ouders en het team. 

In de eerste vergadering gaan we ook inventariseren welke onderwerpen de leerlingen de komende 

tijd willen gaan bespreken. 

De volgende leerlingen hebben zitting in de leerlingenraad: 

Groep 4/5  Yara Bouwman 

 Jayson Bos 

Groep 7  Noor Jaspers 

 Djaivi Soechit 

Groep 5  Tigo Aafjes 

 Annick Niele 

Groep 8A  Evan Cicilson 

 Lissy Simonides 

Groep 6  Fleur Wijkstra 

 Quint Schoemaker 

Groep 8B  Maxim Simonides 

 Lynn Dijkstra 
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Ik zie uit naar de eerste vergadering! 

 

LUIZENTASSEN IN PRIJS VERLAAGD 

 

Wanneer de leerlingen op school komen, krijgen zij van school een luizentas. Wanneer deze stuk 

gaat, kan er een nieuwe tas worden aangeschaft via de administratie. Hiervoor werd €5 betaald. De 

prijs wordt echter verlaagd naar €3. Hiermee wordt de kostprijs betaald voor de luizentas. 

De hoge prijs leidt er toe dat ouders zelf een andere tas aanschaffen en dat vind ik jammer. De school 

maakt door de eenheid die zij uitstraalt een rustige indruk en dat houden we graag zo! Dus luizentas 

stuk, meld u bij de administratie! 

 

IN DE HERHALING; OPPAS GEZOCHT; OPPAS AANGEBODEN 

 

We maken het allemaal wel eens mee. Je hebt een oppas nodig en nergens is er een te vinden. Daar-

naast hebben wij veel oud-leerlingen die goed met kinderen kunnen omgaan en best een centje wil-

len bijverdienen. De Zoeker biedt de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. 

De spelregels zijn eenvoudig: 

1. Op de website, onder het menu Ouders, heeft De Zoeker een kopje “Oppas aangeboden” 

toegevoegd; 

2. Wanneer je ouder bent dan 16 jaar mag je als oud-leerling, je hier als oppas aanbieden. Je 

schrijft een stukje waarin je het volgende opneemt: 

a. Je vermeldt jouw naam; 

b. Je vermeldt waarom je geschikt bent als oppas (denk aan oppaservaring, maar ook 

het hebben van een jonger broertje of zusje kan interessant zijn; 

c. Je vermeldt je leeftijd; 

d. Je plaats een pasfotootje. 

e. Je stuurt dit naar m.vanwijhe@zaanprimair.nl Je vermeldt in het mailtje ook het 

mailadres van je ouders. 

f. Je ouders ontvangen op hun mailadres de vraag of zij instemmen met dat jij je voor 

hiervoor hebt opgegeven. 

mailto:m.vanwijhe@zaanprimair.nl
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Let op: De Zoeker brengt op deze manier slechts mensen met elkaar in contact. Het verdere contact 

en alles wat hieruit voortvloeit, geschiedt geheel op eigen risico. 

 

 

Bijlage:  

Hoe kies je een goed boek? 

 

 


