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WELKOM TERUG!!!  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat hebben we genoten van de kerstmarkt! Al die blije gezichten van de kinderen, opa’s en oma’s en 

de ouders; geweldig! Als klap op de vuurpijl hadden wij ook nog het kerstdiner. Ook de ouders had-

den het tijdens het kerstdiner gezellig met hapjes, warme chocomel en glühwein! 

Ik wil de kinderen, de ouders en ons team bedanken voor een prachtig eerste half jaar. Ik heb geno-

ten en hopelijk u ook! Ik wens u een mooie kerst toe en een heel gelukkig 2018! 

Namens het team van De Zoeker, 

Matthieu van Wijhe 

(Directeur OBS De Zoeker) 

 

SCHOOLPRAATAPP 

 

Digiduif is gefuseerd met Social Schools en er is door het bestuur van Zaan Primair gekeken naar de 

mogelijkheden van verschillende communicatieplatformen. Er is gekozen voor een nieuw communi-

catieplatform. Alle Zaan-Primair-scholen stappen over naar de Schoolpraatapp.  Voor 1 maart moe-

ten alle scholen het migratieproces hebben doorlopen. 

Schoolpraat werkt met een app die alle ouders kunnen downloaden, u krijgt vanuit school eenmalig 

een inlogcode waarmee u bij de beveiligde berichten kunnen komen. Daarna vult u zelf in aan welke 

groepen en kinderen u verbonden bent.  

Schoolpraat informeert via app, mail of informatiescherm. Er komt een koppeling met de website. Op 

dit moment wordt de app voor alle scholen voorbereid. Via de volgende link kunt u een indruk krij-

gen van hoe het eruit ziet en wat u er mee kunt doen. Informatiefilm Schoolapp  

Ik denk dat de schoolpraatapp mooi mogelijkheden biedt. Wel vind ik dat de invoering te kort volgt 

op de invoering van Digiduif. Ik kan mij voorstelen dat u dit als ouder vervelend vindt. Ik hoop dat u 

er begrip voor heeft dat dit besluit buiten mijn invloedsfeer ligt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ot3tujpAcC8
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VERTREK AMBER 

 

Afgelopen donderdag heeft Amber vertelt dat zij per 1 februari stopt op De Zoeker. Zij heeft aange-

geven dat de school niet goed past bij haar stijl van lesgegeven. Daarnaast geeft zij aan dat de reistijd 

naar Amsterdam haar zwaar valt. 

Ik vind het jammer dat we Amber voor De Zoeker verliezen. Amber is een goede leerkracht en pretti-

ge collega. Haar vertrek heeft ons overvallen en in een tijd van een lerarentekort, is dit iets dat de 

school voor een uitdaging plaatst. Amber heeft inmiddels een andere baan aanvaard in Amsterdam. 

Inmiddels hebben we al een aantal duidelijke scenario’s liggen voor de vervanging van Amber. De 

ouders van groep 8a en 8b zijn hier al over geïnformeerd. Ik ga ervanuit dat we de kinderen van 

groep 8 een prima vervolg van het jaar kunnen bieden. 

 

KERSTMARKT 

 

Heeft u ook zo genoten van de kerstmarkt? Je kon dansen met de juffen en meesters. Er was lekkers 

en de kinderen van alle leeftijden liepen gezellig door elkaar heen. Er was van alles te doen en ieder-

een deed enthousiast mee. Heerlijk! 

Wanneer je iets nieuws organiseert, valt er ook altijd iets te leren. Zo vinden sommige jonge kinderen 

het moeilijk om te zien dat hun werk soms ook aan iemand anders verkocht was. Voor volgend jaar 

neem wij dit mee. Misschien maken we dan wel meerdere exemplaren van de werkjes, eentje voor 

de markt en eentje voor de leerlingen zelf. 

Wist u dat naast de ouders ook Albert Heijn heeft meegeholpen? Veel van het lekkers is in hun oven 

afgebakken. Prachtig hoe je in een buurt kunt samenwerken! 

 

CITO-TOETS 

 

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

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

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

heeft. Uw kind is tijdens de toetsen gebaat bij de centrale instructie en de 

rustige setting waarin de toetsen gemaakt worden. 

 

 WISSELEN KLEINGELD 

 

Als school hebben bij tijd en wijle het nodige kleingeld in bezit. Wij zouden dit graag wisselen. Wij zijn 

dan ook op zoek naar iemand die dit geld graag wisselt. Wellicht is dit interessant voor mensen met 

een eigen winkel. Wanneer u ons hierbij kunt helpen, kunt u zich melden bij de administratie van de 

school. 

 

PEUTERSPELEN 

 

De Peuteropvang heeft het jaar afgesloten met een gezellige kerstontbijt en zullen maandag 8 januari 

weer beginnen. 

In de kerstvakantie staan er voor de kinderen bij de BSO van Babino weer leuke activiteiten op het 

programma . Zo starten ze met een pyjamadag, kunnen ze zich uitleven bij Speelparadijs de Wadden, 

zal er met hout en zoutdeeg geknutseld worden, gaan we schaatsen in de Meent in Alkmaar en slui-

ten we de vakantie af met een strike in de Bowlingbaan van Zaandam. Het zorgen voor een vakantie-

gevoel bij de kinderen staat bij ons voorop. 

Namens alle medewerkers van Babino Kinderopvang De Zoeker wensen wij u een prettige feestda-

gen en een gelukkig nieuwjaar. 

Tot volgend jaar! 

Groetjes, Paul 

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/
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VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

 

Op maandag 8 januari wordt er weer een MR –vergadering gehouden. Het is altijd fijn om samen met 

de ouders na te denken over nieuwe stappen en verbeterpunten. De volgende punten staan op de 

agenda 

 Begroting OR 

 Lerarentekort en vervanging bij ziekte 

 Leerlingenraad 

 Nieuws uit de GMR 

 


