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Beste ouders, 
 
Voor u, alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Hopelijk heeft iedereen een fijne 
herfstvakantie gehad en is iedereen weer lekker uitgerust terug op school. 
Er zit een gezellige, maar drukke periode aan te komen vol met leuke en feestelijke activiteiten. 
 
Team In ‘t Veld 
 
Teamnieuws 
Onze juf Karianne, juf van groep 3 en 6 op In ’t Veld en gedragsspecialist,  heeft ons 
behoorlijk verrast. Na een zwangerschap van 27 weken heeft zij het leven 
geschonken aan een lief klein meisje met de naam Lili. Heel spannend allemaal, 
maar Lili is een dapper meisje en doet het naar omstandigheden goed. Ook met 
Karianne gaat het gelukkig goed. We wensen ze veel geluk samen!  
 
Met het oog op bovenstaand nieuws zult u begrijpen dat dit gevolgen heeft voor 
de bezetting van groep 3. Gelukkig is juf Jackie bereid gevonden om een dag extra te werken zodat er 
elke dag een vertrouwd gezicht voor de groep aanwezig is. 
 
Onze onderwijsassistente Mell is sinds het begin van het schooljaar 3 dagen werkzaam op locatie 
Hannie Schaft. Zij heeft meegedraaid in de kleutergroepen en zal vanaf januari werkzaam zijn in de 
instroomgroep op In ’t Veld. Voor een soepele overgang zal zij na de herfstvakantie alvast 2 dagen per 
week (woensdag en donderdag) meedraaien op In ‘t Veld.  
 
NSCCT 
We willen elke leerling het onderwijs bieden dat het nodig heeft om te groeien. Om goed te kunnen 
afstemmen op de mogelijkheden van de leerlingen nemen we de NSCCT (Niet-Schoolse Cognitieve 
Capaciteiten Test) af. Voordat de NSCCT wordt afgenomen schat de leerkracht het niveau van de 
leerling in. We zijn goed in staat, passend bij het niveau en de daarbij behorende onderwijsbehoeften 
van de leerlingen, aan te sluiten. Van 24 oktober t/m 4 november nemen we in de groepen 5 t/m 7 de 
NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteitentest) af.  
 
Oudergesprekken 
In november vinden de oudergesprekken plaats voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Hierin worden 
de vorderingen van uw kind met u besproken. Houd a.u.b. de aankondiging van de leerkracht in de 
gaten op Schoolpraat. In de app kunt u zich inschrijven op een dag en tijdstip van uw keuze. Noteer 
deze goed in uw agenda want u ontvangt hiervan geen bevestiging. Mocht u onverhoopt toch 
verhinderd zijn, geef dit dan tijdig door aan de leerkracht. Vaak is het dan nog mogelijk om een 
nieuwe afspraak in te plannen.  
 

Kunstuitleen 
Als school hebben wij een abonnement bij de Kunstuitleen. Gedurende het 
schooljaar komen meerdere groepen aan bod om een schilderij uit te zoeken uit 
een geselecteerd aanbod. Dit schilderij hangt dan een tijdje in de school om na 
verloop van tijd weer te worden omgeruild voor een nieuw schilderij. In de 
volgende nieuwsbrief kunt u zien welk schilderij er is gekozen door de groep die aan 
de beurt is. 
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Sint Maarten 
Net als ieder jaar wordt er momenteel in alle groepen weer hard 
gewerkt aan de lampions voor Sint Maarten. De oudercommissie is 
volop bezig om alles voor te bereiden en een goede route uit te 
stippelen. Op vrijdag 11 november lopen we weer ons rondje in de 
buurt van de school en zingen we uit volle borst. Wie weet levert 
dat wel iets lekkers op… 
 

 
Terugblik Kinderboekenweek 2022 

We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek. 
Iedereen kwam op school gekleed in het Gigagroen, er is veel 
(voor)gelezen, geknutseld, er zijn verhalen geschreven en 
mooie tekeningen gemaakt en afgesloten met een heuse 
“speurtocht”. Dit was weer uitstekend geregeld door de                    
oudercommissie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorleestips 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een poster met leuke en nuttige voorleestips. 
 
Hulp nodig? 
Wil uw kind graag sporten, op streetdance of mee op schoolreis en kunt u dit niet betalen? Gezien de 

huidige situatie is de verwachting dat veel gezinnen moeten gaan bezuinigen om niet in de schulden 

te komen. De gemeente brengt om die reden deze fondsen en initiatieven weer onder onze 

aandacht.  

Meedoen Zaanstad Kinderen van 4-18 jaar kunnen een jaar lang gratis sporten of op dans- muziek- 

of theaterles. Ook krijgt u voor elk kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld (sport)kleding of de huur 

van een muziekinstrument. Op www.meedoenzaanstad.nl kunt u uw kind aanmelden.  

Jeugdfonds Sport en Cultuur Als uw kind geen gebruik kan maken van Meedoen Zaanstad meldt de 

gemeente u aan bij Stichting Leergeld. Zij nemen contact met u op om te kijken hoe zij u verder 

kunnen helpen met uw aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  

Meer weten? Kijk op www.geldwijzer.zaanstad.nl en op www.samenvoorallekinderen.nl.  

Het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt kan u helpen bij de aanvraag.  
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Kunstlessen van Gogh 
Deze week worden er in alle groepen lessen gegeven door een gastdocent. De kinderen maken een 
eigen kunstwerk geïnspireerd op het werk van Vincent van Gogh. Ook in groep 1/2B van juf Els werd 
hard gewerkt door de jonge kunstenaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stukje van onze Brugfunctionaris, Sharon Soeters 

Wat kan ik voor u betekenen? 

In deze nieuwsbrief wil ik graag meer vertellen over mijn functie als Brugfunctionaris. Om leerlingen 

zo goed mogelijk te kunnen laten leren is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de ouders 

en school. Mijn taak is om dit contact te stimuleren, ondersteunen en, waar nodig, te verbeteren. 

Mocht u problemen of moeilijkheden ervaren binnen school, kunt u dat met mij komen bespreken en 

dan proberen wij gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ook heb ik contact met de (gemeentelijke) 

instanties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam. Zij houden mij op de hoogte van de 

activiteiten in de buurt, welke ik regelmatig met u zal delen. Zo kunt u bijvoorbeeld iedere even week 

op vrijdag soep gaan eten in buurthuis de Kolk. Dit vanaf 12.00 uur en kost € 1,- per persoon. 

Hiervoor krijgt u dan een heerlijke kop soep met brood. Op de website van het buurtcentrum 

Rosmolenwijk (swtzaanstad.nl) kunt u alle informatie vinden. Op deze website vindt u nog meer 

leuke activiteiten. Bij het invullen van formulieren of bijvoorbeeld het vinden van een goede/leuke 

sportvereniging, kan ik u ook ondersteunen. Kortom u kunt voor heel veel vragen bij mij terecht, 

maar ook gewoon om een praatje te maken. Kom gerust binnen! U bent van harte welkom op de 

woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. U mag zonder afspraak komen, maar wilt u liever 

zeker weten dat ik beschikbaar ben, kunt u mailen naar ssoeters@zaanprimair.nl of bellen/appen op 

06-34589977, dan maken we een afspraak. 
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Belangrijke data oktober/november 2022 

 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 4 
november 

Afname NSCCT groepen 5 t/m 7 

Woensdag 2 november MR vergadering 

Donderdag 3 november Voorstelling Harimau groepen 1/2 in de speelzaal 

Maandag 7 november t/m vrijdag 18 
november 

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 8 november Biebbus 

Woensdag 9 november Studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij 

Vrijdag 11 november Sint Maarten 

Maandag 14 november POVO avond groep 8; start 19.00 uur 

Dinsdag 22 november Creatief 

Donderdag 24 november Voorstelling gr 3 Theater het Motorblok 
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