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WELKOM TERUG!!!  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste periode zit er op. Ik vond het een 
heel leuke tijd. Ik heb veel ouders mogen spre-
ken en ken ook al veel kinderen goed. 

Het valt mij op dat er door de leerlingen en 
leerkrachten in rust, enthousiasme en vol 
energie gewerkt wordt. Een prachtige basis om 
de volgende periode op verder te bouwen! 

Het team van De Zoeker wenst iedereen een 
fijne vakantie toe! 

 
Hartelijk dank! 

Matthieu van Wijhe 

(Directeur IKC De Zoeker) 

 

OUDERTHEMABIJEENKOMST 6 NOVEMBER  

 

Op 6 november bent u van 19.30 uur -20.30 uur van harte welkom bij het de tweede themabijeen-

komst. Dit keer gaat het over “Positief Opvoeden”.  

Het thema gaat in op het feit dat opvoeden van kinderen leuk is, maar niet altijd even makkelijk. In 

sommige situaties is het als ouder moeilijk om vrolijk en positief te blijven. Een valkuil is dat er dan 

veel aandacht is voor dingen die niet goed gaan. Hierdoor kunt u als ouder in een negatieve spiraal 

belanden en het opvoeden van uw kind als zwaar en lastig gaan ervaren. Veel ouders vragen zich af 

hoe ze deze negatieve spiraal kunnen doorbreken, zodat het opvoeden en de sfeer in huis weer leuk 

wordt. 

Tijdens de themabijeenkomst over Positief Opvoeden wordt er onder andere aandacht besteed aan: 

 Wat is positief opvoeden 

 Hoe kunt u als ouder complimenten geven 

 Hoe kunt u uw kind positief benaderen 

 Hoe kunt u reageren op ongewenst gedrag van uw kind 
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Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen. Tevens 

kunt u vragen stellen en worden er tips en adviezen gegeven. De themabijeenkomst over Positief 

Opvoeden duurt 1,5 uur en wordt verzorgd door een pedagogisch adviseur van het Centrum Jong.  

De ouderavond is geschikt voor de ouders van alle groepen. Voor de bijeenkomst kunt u zich aan-

melden via de volgende link 

Wij hopen op een nog grotere opkomst dan de vorige keer. Gaan we dit keer van de 20 naar de 30 
man. Ik zou het geweldig vinden! 
 

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”, plaats De Zoeker een kopje “Oppas aangeboden”; 

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 je 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. De directeur neemt contact op met de ouders om te verifieren of de ouders ook 

hiermee instemmen. 

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. 

 

VERZUIM ROND DE VAKANTIE 

mailto:y.dekker@zaanprimair.nl
mailto:m.vanwijhe@zaanprimair.nl
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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: 

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 tele-

foonnummer 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 ver-

zuimstaat 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 Open-

baar 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 vergeven 
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 
echter precies gelijk aan de wet en regelgeving die de leerplichtambtenaar 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 gezinnen dus 
gelijk. Het allerbelangrijkst vind ik uiteraard dat de leerlingen allemaal voldoende onderwijstijd krij-
gen. 
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Een schooldirecteur is hoofdelijk aansprakelijk bij het niet juist toepassen van de wet op de leer-
plicht. Dit betekent dat een schooldirecteur beboet kan worden wanneer hij de wet niet juist uit-
voert. 

Ik verzoek u om de directie niet te vragen de wet- en regelgeving te overtreden. Daarnaast verzoek ik 
u om de directie niet in verlegenheid te brengen door ziekmeldingen te doen, terwijl er eigenlijk 
sprake is van extra vakantie. Ik ben dan genoodzaakt alsnog melding te maken bij de leerplicht. Zo’n 
situatie zet de relatie onder druk en dat zou jammer zijn… 

 

V E R A N D E R T  U W  N U M M E R ?  G E E F  H E T  D O O R !  

 

Wanneer uw nummer verandert, geef dit dan even door aan de school. Het wil nog wel eens gebeu-

ren dat wij ouders bellen omdat een kind niet lekker is en dat het nummer niet meer werkt… 

 

DE POETSBUS IS ONDERWEG NAAR DE ZOEKER!  

                           

Op 27 november parkeert de Poetsbus haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus voor de deuren 

van de Zoeker. Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van gaatjes onder de 

Noord-Hollandse jeugd. Dit is hard nodig, want meer dan de helft van het Noord-Hollandse kinderge-

bit heeft gaatjes!  

De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan preventie. In de Poetsbus 

leren de kinderen hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen. De voorlichting is individueel afgestemd 

op de aandachtsgebieden, uw kind wordt persoonlijk begeleid.  

Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering volledig verzekerd voor tandheelkundige zorg.  
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Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de (halfjaarlijkse) controles bij de tandarts en preventie assis-

tent, worden alle 100% vergoed vanuit de basisverzekering en gaan niet van het eigen risico af.  

Op woensdag 8 november krijgen de groepen 1 t/m 8 een klassikale poetsles en ontvangen alle kin-

deren een brief gericht aan de ouder met een uitgebreide introductie. De toestemmingformulieren 

worden woensdag 15 november opgehaald, deze kunnen ook later nog worden ingeleverd. 

De daadwerkelijke Poetsbus bezoeken vinden plaats op maandag 27 en dinsdag 28 november. Alleen 

de kinderen die toestemming hebben gekregen zullen worden uitgenodigd in de bus. Voor meer in-

formatie en een introductiefilm van ons project en werkwijze zie: www.poetsbus.nl 

Op maandag 27 en dinsdag 28 november om 08.30 uur organiseert de Poetsbus een collectieve voor-

lichting voor de ouders van groep 1-2. Locatie lokaal naast groep 6.  

 

OUDERAVOND 

 

In de ouderkalender staat er in maart & juli een ouderavond gepland over de schoolresultaten. Om-

dat er op deze ouderavond vorig jaar slechts een beperkte opkomst was en de resultaten van de 

school ook met de mr worden besproken, hebben we besloten deze ouderavond te laten vervallen. 

Wanneer u de digitale agenda van De Zoeker gebruikt, is dit item automatisch verwijderd uit uw 

agenda. 

 

MR-VERGADERING 

 

Op 2-11-2017 wordt de eerste MR-vergadering van het jaar gehouden. De MR-vergadering start om 

19.30u. De volgende punten staan op de agenda: 

 Jaarplan 

 Jaarverslag 

 Begroting 

 Gemeente 

U bent van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen.  

 

NIET-SCHOOLSE-COGNITIEVE-CAPACITEITEN-TEST (NSCCT) 

 

http://www.poetsbus.nl/
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Kinderen verschillen sterk van elkaar. Hun onderwijsbehoefte verschilt dus ook. Onze scholen komen 

daaraan tegemoet door Passend Onderwijs te bieden. Daarom maken alle scholen gebruik van een 

leerlingvolgsysteem. Dat systeem bestaat uit toetsen, observaties en registraties. We volgen onze 

leerlingen dus goed en op basis van die gegevens nemen we de juiste stappen. Naast het leerling-

volgsysteem nemen we de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) af.  

 

Deze test onderzoekt wat de verstandelijke vermogens van het kind zijn om iets te leren en te begrij-

pen. Het is een test over het leggen van verbanden, relaties en dergelijke. Met andere woorden: wat 

het leerpotentieel van het kind is. De NSCCT is een COTAN goedgekeurde en gedocumenteerde test. 

Deze test blijkt een goede voorspeller van het schoolsucces te zijn. Het is dus geen toets over school-

vaardigheden (zoals lezen en rekenen), dat onderzoeken we met de Cito-toetsen. 

 

De NSCCT wordt in de eerste helft van het schooljaar afgenomen in de groepen 5 t/m 7. We herhalen 

de test ieder jaar. Daarnaast nemen we ook nog steeds de CITO-toetsen af. Daardoor ontstaat er na 

een paar jaar een compleet beeld. Dat beeld laat zien: 

- Wat mogen we verwachten van het kind? Gemeten met de NSCCT toets.  

- Wat zien we van het kind aan schoolvorderingen? Gemeten met de CITO-toetsen.  

Met deze gegevens kunnen we vroegtijdig de juiste stappen nemen.  

 

De NSCCT wordt afgenomen op de school van uw kind, door de zorgcoördinatoren Marjolein Floris 

en Bianca van Erkelens. De leerkracht van de groep is tijdens de test aanwezig in de groep.  

 

De NSCCT wordt afgenomen bij de groepen 6 en 7 op dinsdag 31 oktober. Groep 4/5 op maandag 6 

november (alleen de leerlingen van groep 5) en groep 5 op 7 november.  

 

De nabespreking wordt in bijzijn van een Orthopedagoog/Psycholoog  van het Onderzoeksteam van 

het Dienstencentrum Dynamica XL gedaan. De resultaten zullen dan door de leerkracht met de ou-

ders worden besproken. 

 

OPROEP BIEBOUDERS 

 
Onze schoolbieb zal op vrijdag 3 november door de taalcoördinator en de biebconsulente worden 

aangevuld met nieuwe boeken. Deze boeken kunnen worden bekostigd uit de opbrengst van de ver-

koop van boeken vorig jaar en de sponsorloop. De boeken worden aangeschaft om de hiaten in onze 

eigen collectie te vullen. 

Omdat wij merken dat het lenen en terugzetten nog lastig is voor onze leerlingen zijn wij op zoek 

naar ouders die daarbij willen helpen. De boeken staan allemaal in het systeem en kunnen (net als in 
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de biebbus) met een handscanner worden geleend. En de boeken moeten op achternaam van schrij-

ver terug gezet worden in de kasten (ook net als in de biebbus). We willen de bieb openen tussen 

8.30 en 9.00, zodat dit voor ouders de minste belasting is. 

Als er een aantal ouders is dat wel, eens in de twee weken wil helpen, zijn wij al een heel eind gehol-

pen. Hoe meer ouders zich aanmelden, hoe minder wij u zullen inzetten. U kunt zich uiteraard ook 

als groep aanmelden. 

 

OCHTENDRITUEEL 

 

De start van de dag verloopt heel goed! Zoals afgesproken gaan de ouders niet meer mee de gang in 

bij de groepen 7 & 8. Ook verlaten alle ouders nadat de bel is gegaan meteen de school. Het levert 

veel effectieve leertijd op en er is rust in de school. 

Voor de zomervakantie is besproken dat na de herfstvakantie ook de ouders van de groepen 5 & 6 

niet meer mee naar de klas gaan. Dit betekent dat er afscheid wordt genomen in de hal voor de 4 

klapdeuren. 

De situatie met de groep 4/5 roept wat vragen op. Het kan voor de kinderen wat vreemd voelen als 

bij de ene helft van de klas wel de ouders mee mogen en de ander helft niet.  Daarom stellen wij dat 

we het fijn vinden als deze ouder en kinderen van groep 5 ook afscheid nemen bij de klapdeuren, 

maar wij zullen het niet “afdwingen”. Deze groep heeft zogezegd een “mazzeltje”. 

 

SPORT-INSTUIF 

 

De sportbuurtwerkers van Sportbedrijf Zaanstad stimuleren, activeren en enthousiasmeren de jeugd 

in Zaanstad om (meer) te bewegen. Vanaf oktober t/m maart 2018 organiseren zij weer in heel de 

gemeente Zaanstad gratis sport- en spelactiviteiten in diverse wijken (zowel op binnen- als buitenlo-

caties). Dit geldt ook voor onze sporthal. De kinderen kunnen hier vanaf groep 5 op de vrijdag terecht 

van 16:30 tot 18:30 

 

WIJZIGING GYMROOSTER 
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Vanaf donderdag 2 november wordt er op 2 donderdagen een voetbalclinic gehouden en op 2 don-

derdagen een korfbalclinic. De clinics zijn bedoeld voor de groepen 3, 4, 5 en 4/5. Tijdens de gymles 

komt er een sportinstructeur die de les geeft vanuit de vereniging. Hierbij zullen de leerlingen ken-

nismaken met spel onderdelen en technieken van die sport. 

Mocht uw kind geïnteresseerd zijn om een keer bij de vereniging te komen sporten, dan is dat na-

tuurlijk mogelijk. Tijdens de les wordt daar meer over verteld.  

 

 

 

o.a. Vanwege de clinics wordt het rooster aangepast tot het onderstaande: 

Maandag 

08.30 – 09.10 3 

09.10 – 09.50 4                 

09.50 – 10.30 4/5          (was 5) 

Pauze  

10.50 – 11.30 8A 

11.30 – 12.10 5                (was 4/5) 

Pauze  

12.40 – 13.20 7 

13.20 – 14.00 8B 

Dinsdag 

8.30-9.15 Groep 6 Helen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_urv9obDUAhXHJ1AKHeenCqoQjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.nl/vrolijke-spelend-kinderen-sportende-4578657.html&psig=AFQjCNHYzyd-Krdsk2_GiVDZ9PNN75Flsw&ust=1497080577589271
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9.15-10.00 Groep 5 Titia 

Donderdag 

08.30 – 09.10 3 

09.10 – 09.50 4          (was 6) 

09.50 – 10.30 4/5      (was 4) 

Pauze  

10.50 – 11.30 8B 

11.30 – 12.10 6          (was 4/5) 

Pauze  

12.40 – 13.20 7 

13.20 – 14.00 8A 

 

PAUZE-ROOSTER 

 
Volgens de CAO hebben de leerkrachten recht op een half uur pauze. Tot voor kort werd dit niet 

altijd gerealiseerd. Daarnaast hebben we van een aantal ouders de wens ontvangen om de groepen 4 

op hetzelfde plein te laten spelen. Dit heeft ertoe geleid dat we nu in 3 i.p.v. 4 groepen pauzes hou-

den. De grote pauze ziet er daarmee als volgt uit: 

 

Groep Tijd Plein 

1 t/m 3 12:00-12:30 Kleine plein 

4 t/m 6 12:00-12:30 Grote plein 

7 t/m 8 12:30-13:00 Grote plein 

 

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. 

 

http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
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DOE JIJ MEE AAN DE GLOBAL CHILDREN’S DES IGNATHON 2017? 

 
Wil jij de wereld beter maken? Vind je het leuk om met andere kinderen samen uitvindingen te 

bedenken? Doe dan mee aan de Global Children’s Designathon op 11 november 2017!  

Lees meer in de bijlage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlagen:  

Sprookjesbos in de Heemtuin 

Sportactiviteiten in de herfstvakantie 

Jeugdschaken 

Halloweenfeest in Darwinpark 

Naschoolse activiteiten 

Aanmelding naschoolse activiteiten 

De chocolademolen in de herfstvakantie 

Children’s Designathon 


