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Beste ouders/verzorgers en kinderen,  
 
We zijn het schooljaar goed gestart met elkaar. Fijn dat de kinderen er weer zijn en we u weer op een 
‘normale’ manier kunnen ontvangen in de school. Inmiddels zijn we 5 weken op weg in het nieuwe jaar, 
bruist het in de gangen en hebben we met elkaar het schoolritme weer gevonden. We gaan er met 
elkaar een mooi jaar van maken! 
 
Team In ’t Veld 
 
Directie obs Over de Brug stelt zich voor 
Dit schooljaar ben ik (Geeske Pol) gestart als directeur op obs Over de Brug (Hannie 
Schaft en In ’t Veld). Het is fijn te ervaren welkom te zijn op de scholen. Dat maakt 
dat ik goed heb kunnen starten en elke dag enthousiast naar school ga. De eerste 
weken ben ik vooral bezig met de leerkrachten, kinderen, ouders en de school en 
Zaan Primair te leren kennen. Op dinsdag en donderdag ben ik aanwezig op obs 
Hannie Schaft, op woensdag om de week. De andere dagen ben ik op obs In ’t Veld. 
Mocht u willen komen kennismaken of iets willen delen of heeft u vragen, loop 
gerust binnen. Daarnaast kunt u mij mailen op g.pol@zaanprimair.nl  
Mijn motto: Elk kind verdient elke dag een nieuwe kans om te kunnen groeien.  
  

Wellicht hebben jullie mij de afgelopen weken al even gezien of gesproken. 
Mijn naam is Cynthia Dragtstra en ik ben unitmanager op obs Over de Brug. 
Dit houdt in dat ik samen met de directeur, Geeske Pol ,werkzaam ben op 
beide scholen. Ik ben in 2008 begonnen als leerkracht voor groep 1/2 op obs 
Hannie Schaft, en heb dit tot en met vorig schooljaar altijd met veel plezier 
gedaan. Met ingang van dit schooljaar zal ik me vooral bezig houden met 
directietaken en ben ik ook 2 á 3 dagen per week werkzaam op obs In ’t Veld. 
Het team kende ik al, maar ik kijk ernaar uit om ook de kinderen en ouders 
beter te    leren kennen. 

Teamnieuws 
Helaas hebben we regelmatig te maken met uitval door ziekte van leerkrachten. We proberen dit 
natuurlijk zoveel mogelijk intern op te lossen, maar voorzien al wel dat dit niet altijd zal lukken. Wij 
zullen u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer het ons niet lukt om voor vervanging 
te zorgen. We vragen u wel om alvast rekening te houden met deze mogelijkheid en te zorgen dat u 
een back-up heeft.  
 
Brugfunctionaris 
Sinds de start van het schooljaar werkt Sharon Soeters als brugfunctionaris bij ons op school. Zij heeft 
de speciale taak om de verbinding tussen school en de ouders van onze leerlingen te versterken. Het 
doel is pedagogisch ouderschap: het contact tussen de ouders en de school verbeteren ten behoeve 
van de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zorgt zij ook voor de verbinding met de organisaties 
in de wijk die van betekenis kunnen zijn zoals het Sociaal Wijkteam, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) of 
het Jeugdteam, de bibliotheek, sportzalen, het Milieu Educatiecentrum of de Gemeente Zaanstad. 
Sharon is er op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur beneden in het gebouw van groep 1-2-
3. Mocht u in contact willen komen met haar, dan kunt u deze dagen binnenlopen of een afspraak 
maken via s.soeters@zaanprimair.nl. 
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Stagiaires 
Zaan Primair hecht veel waarde aan het samen opleiden en begeleiden van onze toekomstige en 
bestaande leerkrachten en vindt het belangrijk om hieraan een bijdrage te leveren. Daarom hebben 
wij ook dit jaar enkele stagiaires in de school. Britt Bakker loopt stage bij juf Astrid in groep 1-2a. 
Ricardo Moria bij juf Els in groep 1-2b, Lisanne Britton bij juf Lisette in groep 4, Ömer Tuncer in groep 
6 bij juf Ellis, Jayda Dissels  bij juf Liza in groep 7, Irem Israfiloglu in groep 8 bij juf Yvette en Britt Albers, 
Anne van der Meer en Tibor Spoelder bij juf Anouk (gymlessen).  
 
Brengen en halen kinderen  
Wanneer de school begint en uitgaat is het druk rondom het schoolgebouw. Het liefst zien we dat de 
kinderen op de fiets of lopend worden gebracht en gehaald. Mocht u toch met de auto komen, wilt u 
dan parkeren op een parkeerplaats in de buurt? Dit zorgt voor veiligheid en een overzichtelijke situatie 
voor de kinderen. Parkeren op het plein is niet toegestaan. 
 
Het valt ons op dat een behoorlijk aantal kinderen 's ochtends te laat op school komt. Wanneer een 
kind te laat in de groep komt stoort het de les die al begonnen is. Ook voor het kind zelf is het niet fijn 
gehaast de klas in te komen en niet rustig te kunnen starten. Wilt u zorgen dat uw kind(eren) op tijd 
op school is/zijn? De deur gaat om 8.20 uur open, de lessen starten om 8.30 uur.    
 
Activiteiten 
Dit schooljaar staan er weer veel leuke activiteiten gepland. U kunt deze terugvinden in de jaarkalender 
op Schoolpraat en u zult hierover t.z.t. informatie ontvangen via de leerkracht. Hieronder vindt u 
informatie over de activiteiten die de komende tijd gepland staan. 
 
Kinderboekenweek 2022 
Volgende week gaat de Kinderboekenweek van start. 
Op school besteden we hier natuurlijk ook aandacht 
aan. Dit doen we o.a. d.m.v. de volgende activiteiten: 
 
Kinderen voor Kinderen 
Iedere groep gaat van start met het Kinderen voor 
Kinderenlied in de eigen klas. Wanneer u hier thuis ook van wilt meegenieten kunt u op 
onderstaande link klikken. 
Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen (Officiële videoclip) - YouTube  
 
Wedstrijd  
Kleurwedstrijd in de groepen 1 t/m 4 
Verhalenwedstrijd in de groepen 5 t/m 8 
Per groep zal er één winnaar gekozen worden. 
 

Creatief 

Op 11 oktober hebben we een creatieve ochtend (gr 1,2,3) of middag            

(gr 4 t/m 8) die in het teken zal staan van het thema van de 

Kinderboekenweek. 

http://www.obsintveld.nl/
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Voorlezen 

Op 12 oktober lezen de leerlingen van de groepen 7 en 8 voor 

aan de leerlingen van de groepen 1/2 en 3.  

 

Afsluiting 

De afsluiting zal in handen zijn van de Oudercommissie. Meer informatie hierover volgt. 

Kinderboekenweekfeest 
Gratis toegankelijk familiefestival (van 4 tot 10 jaar) 
Van woensdag 5 t/m zondag 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. 

Dit jaar is het thema ‘Gi-ga-groen’ en staan dieren en de natuur in de 

spotlights. Tijdens het Kinderboekenweekfeest in het Zaantheater is er vanaf 13.00 uur in iedere hoek 

wel iets te beleven: voorlezen, knutselen, tekenen, dansen en muziek maken. De toegang tot het feest 

is gratis, en voor slechts € 5 kun je een betoverende voorstelling zien. Een fantastische middag uit met 

het hele gezin! De voorstellingen die tijdens het Kinderboekenweekfeest te zien zijn: 

Koos & Moos (vanaf 4 jaar) 
Maak kennis met de leukste, liefste en dapperste koala óóit! Tegen de tijd dat Koos in het theater staat, 
heeft iedereen hem in zijn hart gesloten. Het is geen geheim dat onze aarde het best een beetje zwaar 
heeft, maar de meeste mensen weten niet precies wat er precies aan de hand is en wat ze er aan 
kunnen veranderen... In deze vrolijke voorstelling laat Koos ons zien dat je zelf meer kan doen dan je 
denkt! 
 
Stapelgek (vanaf 4 jaar) 
Op het Kinderboekenweekfeest kan een voorstelling over een beroemd Zaans boek natuurlijk niet 
ontbreken. De spiksplinternieuwe voorstelling Stapelgek, naar het boek Sjoerd en de Stapelstad van 
Barry Menger, verbeeldt een stapelgek verhaal over bouwen, stapelen, doorzetten en nooit opgeven. 
Over een stad waar steeds meer groene huizen worden gebouwd, en een stapelgek plan voor meer 
speelruimte voor kinderen. Zonder woorden, maar met veel (bouw)geluiden, slapstick, blokjes en 
houten poppetjes. 
 
Ik, Anansi (vanaf 4 jaar)  - Wijnand Stomp 
Wijnand Stomp, aka Meneer Anansi, is een kids comedian die met humor en een tikkeltje wijsheid jong 
en oud weet te boeien. Razendsnel wisselend van personages en in een stroomversnelling van 
verhalen met nieuwe en oude Anansi-liedjes vertelt Wijnand waarom hij doet wat hij doet en waarom 
hij dat doet. Een tipje van de sluier… het is allemaal de schuld van zijn oma die hem ooit de bijnaam 
‘Anansi-mannetje’ gaf. Weten hoe dit precies zit? Ontdek het zelf. Luister, geniet en lach je suf tijdens 
de Mister Anansi leert de wereld lachen. 
 

Naschoolse activiteiten/verlengde schooldag 
In de week van 10 oktober starten de naschoolse activiteiten voor de leerlingen van de groepen 2 
t/m 8 (groep 1 doet in deze 1e periode nog niet mee). Evenals vorig jaar is het de bedoeling dat alle 
kinderen zich inschrijven voor 1 activiteit. Er is weer een leuk en gevarieerd aanbod, dus voor elk wat 
wils. De activiteiten vinden aansluitend aan de schooltijden en in een ruimte van de school plaats. U 
heeft inmiddels een overzicht ontvangen via Schoolpraat met daarop de verschillende activiteiten 
waaruit gekozen kan worden. 
 

http://www.obsintveld.nl/
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Het aanbod verschilt per groep. De kinderen hebben van de leerkrachten een invulbriefje 
meegekregen waarop de activiteit van hun keuze kan worden aangekruist (1 vakje aankruisen!). 
Dit briefje dient uiterlijk woensdag 5 oktober ingeleverd te worden! 
We behandelen de briefjes op volgorde van binnenkomst. Op vrijdag 7 oktober krijgt u bericht of uw 
kind is ingedeeld. Wanneer een groep vol is kunnen we kijken of er wellicht nog een andere activiteit 
is waarbij uw kind kan aansluiten. 
 

 

Belangrijke data oktober 2022 

 

woensdag 5 oktober Dag van de Leerkracht 

woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek (t/m 14 oktober) 

donderdag 6 oktober Studiedag – deelname aan Nationaal Onderwijs Congres; 
leerlingen zijn vrij 

vrijdag 7 oktober Schooltuinen 

maandag 10 oktober Start naschoolse activiteiten 

dinsdag 11 oktober Creatief 

woensdag 12 oktober Voorlezen 

zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober Herfstvakantie 
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