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WELKOM TERUG!!!  

 

Beste ouders/verzorgers, 

De kinderen en het team hebben genoten van de Sintviering. Wat een prachtige suprises, wat een 

blije kinderen en wat een geweldige hulp hebben wij gehad van de ouders! Ik wil mij hierbij met een 

speciaal bedankje richten tot de OR voor hun enorme inzet! 

En dan nu… op weg naar Kerst!!  

Met vriendelijke groet, 

Matthieu van Wijhe 

(directeur OBS De Zoeker) 

 

STAKING; DINSDAG 12 DECEMBER IS DE SCHOOL GESLOTEN 

 

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen is de werkdruk in het onderwijs erg hoog, is er een groot 

tekort aan leraren en blijft het salaris van het personeel fors achter bij vergelijkbare functies. Eerder 

dit jaar is er een stakingsdag geweest om dit onder de aandacht te brengen bij de politiek. 

Op 5 december is de onderwijsbegroting besproken in de Tweede Kamer. Er zijn geen duidelijke keu-

ze gemaakt voor het verbeteren van de situatie in het onderwijs. PO in actie en de onderwijsvakbon-

den hebben daarom opnieuw een staking afgekondigd en ook de medewerkers van De Zoeker doen 

hier aan mee. 

Ik ben mij ervan bewust dat een staking een grote impact kan hebben op de gezinnen die bij onze 

school horen. Ik ben dan ook terughoudend met besluiten als het naar huis sturen van kinderen en 

het sluiten van de school. Dit meenemende, sta ik toch volledig achter deze staking, ik vind de staking 

zelfs noodzakelijk. 

Een van de belangrijkste reden voor de staking, is het zeer grote tekort aan leerkrachten. Het is bij-

zonder dat er dit jaar op de Zoeker geen klas naar huis is gestuurd. Dit komt door een laag ziektever-
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zuim op onze school en de bereidwilligheid van de leerkrachten om nog een stapje extra te zetten 

waar het kan. 

Op dit moment is op veel scholen de situatie veel slechter. Op verschillende scholen zijn er niet inge-

vulde vacatures. Ook zitten er groepen al langere tijd thuis. Ook ik kan niet uitsluiten dat wij dat dit 

jaar ook gaan meemaken, hoe vreselijk ik dit ook vind. Ik heb de medezeggenschapsraad van de 

school gevraagd met mij mee te denken over de vervangingsproblematiek van de school. 

Op 12 december is De Zoeker gesloten. U kunt via verschillende wegen eventuele opvang zoeken. U 

kunt denken aan de familiesfeer, vriendjes en vriendinnetjes of bij onze opvangpartner Babino. 

Met betrekking tot de opvangparnter is bij deze nieuwsbrief een informatiebrief toegevoegd. Mocht 

u als ouder van deze opvang gebruik willen maken, dan moet u zich uiterlijk donderdag 7 december 

aan melden. Dit is mij vandaag meegedeeld en helaas dus op zeer korte termijn. 

Ik heb met Speelparadijs De Wadden te Koog aan de Zaan afgesproken dat de leerlingen van De Zoe-

ker tegen een gereduceerd tarief naar binnen mogen op de stakingsdag. Dus… zoekt u een leuk uitje, 

waarbij onze kinderen toch lekker met elkaar kunnen spelen, dan treft u hier wellicht een mooi mo-

gelijkheid. 

Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod, dan print u de onderstaande bon uit en kunt u bij 

administratie terecht voor een schoolstempel. Alleen met de gestempelde bon, kun u tegen het ge-

reduceerde tarief naar binnen. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat ook andere gezinnen die 

niet op De Zoeker zitten hier gebruik van proberen te maken. 

Kortingsbon De Wadden 

 

Ik mag op dinsdag 12 december spelen in 

Speelparadijs De Wadden. Ik betaal het gere-

duceerde tarief van €3,50. 

Mijn naam is 

…………………………………………………….  

  Schoolstempel: 

 

 

http://de-wadden.nl/speelwereld/index.html#slider
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KERSTMARKT 

 

Woensdag 20 december wordt er in de grote zaal een kerstmarkt gehouden. Op deze markt kunt u, 

of de kinderen, kerstartikelen kopen die door onze leerlingen gemaakt zijn. Tevens zijn er voor de 

kinderen verschillende kerstspelletjes/activiteiten te doen. 

Om aan deze activiteiten deel te nemen, kunnen de kinderen bij de leerkracht voor €1,- een strip-

penkaart kopen. Dit kan op de woensdag 20 december zelf. De kinderen kunnen met deze kaart 

deelnemen aan onder andere een kerstdisco, kerst sjoelen, kerstbal vissen, of iets lekkers eten en 

drinken in het restaurant. U kunt als ouders natuurlijk ook van het restaurant gebruik maken.  

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de jaarkalender zal de kerstmarkt starten om 12:30 uur 

en duren tot 14:00 uur (de tijd wordt aangepast in de ouderkalender). Deze tijd is veranderd i.v.m. 

een scholingsbijeenkomst van de leerkrachten. Wij hopen dat u ook komt!  

PS. Wij kunnen u alvast verklappen dat dit jaar de ouders van harte welkom zijn op de kerstborrel die 

tegelijkertijd wordt gehouden met het kerstdiner van de kinderen. U vindt er meer over in de separa-

te ouderbrief over het kerstfeest. 

 

CITO-TOETS 

 

Op 22 januari gaan de 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 mogelij-

ke uitkomst zichtbaar wordt op de toets. Als ouder kunt u ook de vraagstelling 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 heeft. Uw kind is tijdens de toetsen gebaat bij de 

centrale instructie en de rustige setting waarin de toetsen gemaakt worden. 

 

 

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/
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REMINDER RAPPORTGESPREKKEN 

 

Wij vinden het heel belangrijk dat alle ouders op het rapportgesprek komen. Daarom hebben wij alle 

ouders via Digiduif een uitnodiging gestuurd. Wij beschouwen het rapportgesprek als een verplicht 

gesprek. 

 

HET STOPLICHT BLIJFT!!! 

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik u dat de gemeente het voornemen heeft om de stoplichten aan 

het begin van Rooswijk (nabij de zij-ingang van school) weg te halen. Als school, en ik neem aan ook 

vele anderen, hebben wij aan de gemeente duidelijk gemaakt dat wij dit een slecht idee vinden. Ik 

kan u meedelen dat de gemeente ontvankelijk is gebleken voor ons verhaal; de stoplichten blijven! 

Het zebrapad bij de stoplichten zal echter wel verdwijnen. 

Ik ben blij dat de gemeente ervoor gekozen heeft om het stoplicht te laten staan. Ook ben ik dank-

baar dat zij ons geluid serieus hebben genomen. 

 

IN DE HERHALING: NASCHOOLSE ACTIVITEITEN; NOG ENKELE VRIJE PLAATSEN  

 

ANIMATIE MET DE I-PAD  

voor de groepen 5,6,7,8 

In deze cursus gaan de leerlingen aan de slag om hun eigen animatiefilmpjes te ma-

ken. Ze gebruiken hierbij hele bijzondere apps op de IPad. Ze bedenken, ontwerpen, 

veranderen, creëren, versnellen, vertragen en ga zo maar door. 

Wanneer: dinsdag 9, 16, 23, 30 januari en 6 en 13 februari 2018 van 14.15-15.45u 

 

 

Je gaat jouw eigen tas of kle-

dingstuk maken. Vanuit een patroon, knippen we in stof, spelden we die aan 

elkaar en naaien de stof in elkaar tot jouw ontwerp. Verschillende stoffen en 

kleuren kun je met elkaar mixen tot een ontwerp dat helemaal bij jou past. Naai-

en hoef je niet te kunnen, dat leer in de les (ja, jongens ook!) Zodra jouw tas of 

 

MODE MAKEN 

voor de groepen 6,7,8 
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kledingstuk klaar is, gaan we hem versieren met transferfolie in verschillende kleuren, kun je knopen met de 

hand toevoegen of versier je hem met andere applicaties. 

Wanneer: donderdag 11, 18, 25 januari en 1, 8, en 15 februari 2018 van 14.15-16.15u 

 

 

   

In de lessen Dans staat plezier voorop. Dansen is ontspannend, leuk en geeft zelf-

vertrouwen. De docent neemt de kinderen elke les weer mee op een muziek- en 

dansavontuur. De kinderen maken kennis met verschillende muziekstijlen. Naast 

dat er dansjes worden aangeleerd, is er voldoende ruimte om vrij te bewegen. 

Aan het einde van de cursus kunnen we onze danskunsten laten zien in een kleine 

voorstelling voor de ouders! Kom je ook meedansen? 

Wanneer: vrijdag 12, 19, 26 januari, 2, 9, 16, 23, februari, 9, 16, 23 maart van 

15.15 – 16.15u 

Omdat de kinderen op 23 februari om 12u uit zijn, start de dansles die dag om 13.15u. 

 

Enthousiast geworden? Ga naar onze website om in te schrijven naschoolse activiteiten 

Als u nog geen account heeft, kunt u zich als volgt aanmelden: 

- Ga naar: de website van De Zoeker; 

- Klik op inloggen; 

-  
- Wanneer u bent ingelogd vindt u het volgende scherm (het hoofdmenu): 

 
- Klik vervolgens op ‘Kindgegevens registreren’ 

DANS 

voor de groepen 3 en 4 

http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
http://www.obs-de-zoeker.nl/activiteiten-breed-kind-centrum/
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- De school krijgt dan een mail en MOET deze aanmelding goedkeuren; eerder kunt u zich niet voor acti-

viteiten aanmelden; 

- Pas na de goedkeuring krijgt u een mail met een bevestiging en kunt u uw kind inschrijven voor de ac-

tiviteiten. 

- Wij als school kunnen geen kind(eren) inschrijven. 

Met vriendelijke groet, 

Yolanda Dekker (Contactpersoon NSA)  

Mocht u vragen hebben, kom dan gerust even langs op de administratie. 

 

KINDEROPVANG BABINO STELT ZICH AAN U VOOR 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi, 

Ik ben Lisanne…. 
Ik ben al werkzaam bij Babino sinds 2010.  
Ik heb 4 jaar gewerkt op het kinderdagverblijf, 
daarna ben ik de peuteropvang gaan doen op 
basisschool De Zoeker en ook werk ik al vanaf 
2010 op de naschoolse opvang. Ook ben ik hier 
in de ochtend op de voorschoolse al te vinden. 
Ik heb het hier gigantisch naar mijn zin en hoop 
hier nog lang te werken! 

 

Hoi,  

 
Mijn naam is Paul en ik werk op de BSO bij De 
Zoeker. In 2013 ben ik begonnen met werken 
bij Babino. Daarvoor heb ik 3 jaar bij een BSO 
in Amsterdam gewerkt. 

Het werken met kinderen vind ik geweldig, 
vooral omdat je met iets kleins een kind veel 
plezier kan geven. Een glimlach op het gezicht 
werk van een kind geeft mij enorm veel vol-
doening van mijn werk. 
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Hallo, 

Ik ben Amber, geboren 11 april 1997 
in Oostzaan.  

Ik heb 3,5 jaar lang stagegelopen bij 
Babino op locatie de Zoeker en nadat 
ik ben afgestudeerd ben ik meteen 
gaan solliciteren. Ik werk nu 1,5 jaar 
lang met veel plezier bij Babino. Ik 
vind het super leuk om met kinderen 
te werken en ga elke dag met veel 
plezier naar mijn werk.  

 

Hoi, 

Ik ben Priscilla, geboren 18 april 1991 in Wor-

merveer. Ik werk al 7 jaar op dezelfde locatie bij 

de BSO en sinds 3 jaar ook op de peuteropvang. 

Op dit moment ben ik zwanger van mijn eerste 

kindje. Begin december ben ik uitgerekend van 

een meisje. i.v.m. Mijn zwangerschapsverlof ben 

ik in maart 2018 weer te zien op de groep. 

 

Beste ouders/verzorgers. 

 

Ik ben Sanne en ik ben 20 jaar oud,  woon in Uitgeest 

en studeer pedagogisch medewerker niveau 4. Ik 

moet nog 1 jaar naar school en dan heb ik mijn diplo-

ma gehaald. Ik heb al een diploma pedagogisch me-

dewerker niveau 3. Ik loop nu voor het tweede jaar 

stage op De Zoeker/dependance met super veel ple-

zier. Ook mag ik tot juf Priscilla terug is haar zwanger-

schapsverlof op de maandag en dinsdag overnemen.  
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VOETBALLEN BIJ KFC   

 

Lijkt voetballen je leuk? Lees in de bijlage de mogelijkheden om het eens vrijblijvend te proberen.  

 

KAARSJES MAKEN EN LEVENDE KERSTSTAL 

 

Kaarsjes maken van bijenwas kun je zondag in het Natuurmuseum. Meer informatie in de bijlage. Op 

16 december is er een levende kerststal in de Heemtuin. In de bijlage meer! 

 

 

 

Bijlagen:  
Kerstbrief  
Voetbalclinic KFC 
Natuurmuseum 
Heemtuin 
Babinobrief 
Boekentips 
Nieuwsbrief leesplezier 

 


