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WELKOM TERUG!!!  

Beste ouder/verzorgers, 

Dit weekend heb ik mijn verjaardag mogen vieren. 

Op school werd dit nog eens dunnetjes overgedaan. 

Toen ik mijn kantoor in kwam, lag deze vol met bal-

lonnen. Wat hebben we toch een lieve kinderen op 

onze school! 

Ik wil alle ouders hartelijk bedanken die de moeite 

hebben genomen om afgelopen maandag naar de 

thema-avond over opvoeding te komen. Heel fijn om 

zoveel betrokkenheid te ervaren!   

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Zoeker 

Matthieu van Wijhe (directeur) 

FIETS GEZOCHT 

De Zoeker gaat geregeld op een leuk uitstapje. Deze uitstapjes gebeuren veelal op de fiets. Echter… 

niet alle leerkrachten komen op de fiets. Dit levert soms een lastige situatie op. 

Heeft u nu toevallig een fiets staan die u niet gebruikt, dan zou de school hier zeer mee geholpen 

zijn. Mochten er wat kleine gebreken aan de fiets zitten, dan is dat geen probleem. Wie weet kunt u 

ons verder helpen… 

 

OPENING KINDERBOEKENWEEK 

Op woensdagochtend 4 oktober zullen wij met alle kinderen in de centrale hal de Kinderboekenweek 

openen. Het thema dit jaar is: “Gruwelijk Eng!” en Kinderen voor Kinderen heeft er weer een lied bij 

geschreven. 

Wij zijn allemaal al de hele week aan het oefenen om het lied en het dansje in te studeren. Wij zullen 

om half negen met zijn allen onze kunsten laten zien. U bent van harte welkom om ons toe te klap-

pen en zelfs om mee te zingen. Want u kunt natuurlijk zelf ook oefenen met de dansinstructies op 

YouTube en de tekst alvast oefenen. Pak je moment! 
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De kinderen nemen plaats in het midden van de hal. Als ouder vragen wij u om op het rode gedeelte 

van de hal toe te kijken. 

 

VERLOFAANVRAGEN 

Ik heb een aantal vragen gehad omtrent verlofaanvragen, waaruit blijkt dat er onduidelijkheden zijn 

over de regelgeving. Daarom heb ik het een en ander voor u op een rij gezet. 

Verlof 

Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school moe-

ten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat 

uw kind 5 jaar wordt. 

Het aanvragen van verlof voor uw kind is daarom aan strenge wettelijke regels gebonden. De direc-

teur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent binnen de regelgeving van de leer-

plicht. 

De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Zaanstad. 

Een link naar de verlofwijzer vindt u op de site van de gemeente Zaanstad. U vindt hier ook een over-

zicht waarin u kunt vinden waar er wel of geen verlof voor wordt verleend. Een papieren exemplaar 

kunt u opvragen bij de administratie of de directeur van de school. 

Verzuim 

Wanneer uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, is de school wettelijk ver-

plicht dit melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad. Dit kan leiden tot boetes voor 

u als ouder. 

Wanneer uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter, of tandarts, niet op school komt, 

wilt u dit dan vóór 8:30 uur telefonisch bij de school melden. Wanneer uw kind zonder afmelding 

wegblijft, maken wij ons zorgen! 

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: 

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=431&mLok=1&mVrg=2133&mNch=9208338
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/93374
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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. 

Nota bene 

 Men gaat er soms ten onrechte van uit, dat de directeur 10 dagen naar eigen inzicht te ver-

geven heeft per jaar per gezin. Dit is niet het geval. Bij een verlof van minder dan 10 dagen 

hoeft dit niet door de directeur met de leerplichtambtenaar besproken te worden, maar de 

wet- en regelgeving is precies hetzelfde als de wet- en regelgeving die de leerplichtambte-

naar hanteert. In principe zijn de uitkomsten van deze besluiten dus altijd dezelfde. 

 Ik vind het belangrijk dat er eenduidig beleid is binnen de school; de regels zijn voor alle ge-

zinnen dus gelijk. Zo kan er geen sprake zijn van een voorkeursbehandeling. Het allerbelang-

rijkste is uiteraard dat de leerlingen allemaal voldoende onderwijstijd krijgen. 

 Een schooldirecteur wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld bij het niet juist toepassen van de 

wet op de leerplicht. Dit betekent dat een schooldirecteur beboet kan worden wanneer hij 

de wet niet juist uitvoert. 

 Ik verzoek u om de directie niet in verlegenheid te brengen door ziekmeldingen te doen, ter-

wijl er eigenlijk sprake is van extra vakantie. Ik ben dan genoodzaakt alsnog melding te ma-

ken bij de leerplicht. 

 Ook verzoek ik u om de directie niet te vragen de wet- en regelgeving te overtreden. Zo’n si-

tuatie zet de relatie onder druk en dat zou jammer zijn… 
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SCHOOLFOTOGRAAF 

Volgend jaar wordt het mogelijk om digitaal in te schrijven voor het maken van foto’s voor en na 

schooltijd. U kunt dan zelf de tijd kiezen die het beste bij u en uw situatie past. 

Sommige ouders hebben bij mij aangegeven dat zij ook dit jaar graag de mogelijkheid hadden gehad 

om buiten schooltijd op de foto te gaan met broertjes en zusjes. Ik heb dit besproken met de school-

fotograaf. Er is hierop een extra moment gecreëerd om dit mogelijk te maken. 

De schoolfotograaf is aanwezig op woensdag 12 oktober om 14:00 tot 15:00. Zij heeft een lijst opge-

hangen op het prikbord van de hoofdingang waar u zich kunt in schrijven. 

Wanneer u verdere op- of aanmerkingen heeft over de schoolfotograaf, dan hoor ik dat graag. 

 

FIETSEN OP HET PLEIN 

Er zijn meerdere ouders bij mij geweest, om te melden dat er op het plein gefietst wordt. Uit veilig-

heidsoverwegingen is het alleen voor driewielers en loopfietsen toegestaan om te “fietsen” op het 

plein. Wilt u er a.u.b. met uw kind over spreken? Wij doen dit als school ook. Mensen die toch op het 

plein fietsen, worden op deze regel gewezen. 

 

DE POETSBUS 

Meer dan de helft van het Noord-Hollands kindergebit 

heeft gaatjes. De jeugdtandverzorging Poetsbus is een 

project in Nederland en maakt zich hard voor gezonde 

kindergebitten. De Poetsbus is een Amerikaanse Poets-

bus volledig ingericht als mobiele  mondzorg praktijk.  

De Poetsbus komt op 8, 27 en 28 november bij ons op 

school. Op 8 november krijgen alle groepen een klassi-

kale voorlichting over een goede verzorging van hun 

gebit. Alle kinderen krijgen een toestemmingsformulier 

mee naar huis. 

U als ouder kan dan toestemming geven voor de Poetsbus die op 27 en 28 november op school komt. 

De kinderen die zich opgegeven hebben voor de Poetsbus krijgen in de Poetsbus een plaktest en er 

wordt een mondfoto ( zonder röntgenstraling) gemaakt. U als ouder, verzorger krijgt via de mail een 

rapportage met mondfoto van het bezoek aan de Poetsbus.  
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De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts, maar een toevoeging ter preventie. Kinderen die 

extra begeleiding nodig hebben worden na 4 maanden opnieuw uitgenodigd voor een poetsles. 

 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

Schoolmaatschappelijk Werk is gekoppeld aan elke school, waardoor een doorverwijzing snel gedaan 

kan worden. Ook als ouder kunt u bij het Schoolmaatschappelijk Werk terecht. Het is een laagdrem-

pelig aanbod.  

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de driehoek: 

KIND 

 

 

 

     OUDER                SCHOOL                    

De optimale ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Dit is het gezamenlijk belang. 

Schoolmaatschappelijk werk biedt informatie/advies, ondersteuning/begeleiding op maat aan ouders 

en kinderen. In sommige gevallen is verwijzing naar het Jeugdteam of een andere vorm van hulp 

noodzakelijk. De schoolmaatschappelijk werker vervult dan een brugfunctie tussen kind, ouders, 

school en de (jeugd) zorginstellingen. 

Het schoolmaatschappelijk werk biedt : 

 Psychosociale problematiek (kinderen die niet lekker in hun vel zitten of gedrag laten zien, 

waar zorgen over zijn); 

 Problemen gerelateerd aan de thuissituatie; 

 Ondersteunen van school en ouders in verstoorde relaties/communicatie; 

 Het geven van informatie en advies; 

 Opvoedondersteuning; en 

 Contact met andere hulpverlenende instanties wanneer het contact niet goed loopt/overleg 

met derden. 
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Na aanmelding zal er meestal een kennismakinggesprek volgen om de vraag te verhelderen en om 

doelen op te stellen. Hierna zullen een aantal contactmomenten worden afgesproken en zal er naar 

een evaluatie toegewerkt worden. Ondersteuning van het Schoolmaatschappelijk Werk is kortdu-

rend. 

Wanneer de ondersteuningsbehoefte groter is dan het aanbod van de school maatschappelijk werker 

dan kan hij/zij contact leggen met andere organisaties, die verdere ondersteuning kunnen bieden ten 

aanzien van de hulpvraag. Dit altijd in overleg en met toestemming van u als ouder.  

Contact met het Schoolmaatschappelijk Werk kan via de leer-

kracht of intern begeleider/ zorgcoördinator van de school tot 

stand komen. Tevens kunnen ouders zelf direct contact opne-

men met de school maatschappelijk werk(st)er. 

Martine Grijpink, 06- 15 679 465, m.grijpink@zaanprimair.nl, 

werkdagen: maandag, dinsdag woensdagochtend en donderdag. 

 

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. U kunt zich aanmelden bij y.dekker@zaanrpimair.nl. Geef hierbij alstublieft 

ook even aan in welke klas uw kind zit. 

 

IN DE HERHALING; SCHOOLBIEB 

Vorig schooljaar hebben wij in samenwerking met de Bieb alle schoolboeken gescreend en opnieuw 

ingevoerd in het computersysteem. Ook hebben ouders enorm geholpen bij deze klus.  

Dit jaar willen wij graag de schoolbieb volop gaan draaien en wij hebben daarbij hulp van ouders 

nodig. Ons voorstel is nu om elke dag de schoolbieb te openen van 8.30-9.00 en dan zullen er ouders 

helpen bij het lenen met de computer, maar ook het netjes houden van de kasten. 

mailto:m.grijpink@zaanprimair.nl
https://www.youtube.com/watch?v=EAcM7G2z950
mailto:y.dekker@zaanrpimair.nl
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Ook zoeken wij nog ouders die willen helpen bij het lenen in de biebbus. Hoe meer ouders we kun-

nen inzetten, hoe minder lang/vaak we een beroep op je doen. Op dit moment is er 1 ouder die weet 

hoe de bus werkt en gaan wij als leerkrachten geheel zelfstandig heen. Maar er gaat zo veel tijd ver-

loren. Op andere scholen is er een goed roulatie systeem met ouders die in de bus bij de computer 

helpen en zo maar af en toe worden gevraagd. Wij hopen dat hier ook voor elkaar te gaan krijgen. 

U kunt zich opgeven bij de leerkracht, of via de mail bij p.vanriek@zaanprimair.nl 

Alvast bedankt 

 

WEEK VAN DE OPVOEDING ‘BUITEN DE LIJNTJES  KLEUREN’  

Van maandag 2 oktober tot vrijdag 6 oktober 2017 is de Week van de Opvoeding. Het thema dit jaar 

is: ‘Buiten de lijntjes kleuren’.  Voor het gebied Zaanstad Zuid worden de volgende activiteiten geor-

ganiseerd: 

Zaterdag 7 oktober 10:00-12:00 

Animatie workshop op de Ipad (10+) 

Door: Linda Willemszoon 

Locatie: FluXus Klaas Katerstraat 7B Zaandam 

Aantal deelnemers: 10 kinderen + 10 ouders 

Zaterdag 7 oktober 10:00-12:00 

Workshop boetseren voor ouder en kind 

Door: Ingrid Mol 

Locatie: FluXus Klaas Katerstraat 7b Zaandam 

Aantal deelnemers: 5 kinderen + 5 ouders 

Kinderen kunnen zich kosteloos aanmelden via: opvoedingsondersteuning@ggdzw.nl 

 

 

 

Bijlagen:  

Sportactiviteiten herfst en winter 

mailto:p.vanriek@zaanprimair.nl

