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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. We hebben een gezellige maand achter de rug met 
eerst de sinterklaasviering en als afsluiter de kerstmaaltijd. Het is fijn dat de kerstvakantie is 
aangebroken. Twee weken om even bij te komen van alle drukte en tijd door te brengen met dierbaren. 
We wensen u gezellige feestdagen en een prettige jaarwisseling toe en hopen iedereen gezond en wel 
weer terug te zien op maandag 9 januari. 
 
Team In ‘t Veld 
 
Teamnieuws 
Afgelopen week was het de laatste week voor juf Maaike op In ‘t Veld. Na de kerstvakantie kunnen we 
juf Shelley weer verwelkomen op school. Haar verlof zit erop na de geboorte van haar zoontje. Zij komt 
terug voor 3 dagen per week en zal in de groepen 3, 5 en 6 worden ingezet. Fijn dat ze er weer is! 
Juf Karianne kan samen met haar dochtertje Lili de feestdagen thuis vieren. Lili doet het zo goed dat 
ze uit het ziekenhuis is en afgelopen week lekker naar huis mocht. 
 
 
Terugblik Kerstmaaltijd 
Gelukkig kon de kerstmaaltijd dit jaar weer als vanouds doorgaan. Toch altijd een bijzonder moment, 
in het donker in je mooiste kleren naar school en dan samen gezellig allemaal lekkere hapjes eten die 
iedereen heeft meegebracht. Alle ouders ontzettend bedankt voor hun bijdrage, mede dankzij jullie 
hulp was het weer een groot succes. 
 
 
Schoollunch 
Sinds een aantal weken krijgen we op dinsdag en donderdag de 
schoollunch aangeleverd. Voor elke groep wordt er een krat vol met 
belegde boterhammen gebracht. Dit wordt erg goed verzorgd door de 
vrijwilligers en de kinderen eten er lekker van.  
 
TV Noord-Holland zou hier graag aandacht aan willen besteden door op 12 
januari op onze locatie te komen filmen (het wordt op een later tijdstip 
uitgezonden). Dit betekent dat er eventueel ook in de groep gefilmd zou kunnen worden.  
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind gefilmd wordt/een vraag gesteld wordt, en op de lokale 
televisie komt, wilt u dit dan voor 12 januari aan de leerkracht van uw kind doorgeven? 
 
  
Instroomgroep 
Bijna is het zover….na de kerstvakantie gaat de instroomgroep van start. Op donderdag  8 december 
was er een informatieavond voor ouders van de instroomgroep. De kinderen die van december t/m 
juni 4 jaar worden, starten in deze groep op locatie In ‘t Veld. Er waren veel ouders aanwezig, fijn! 
Tijdens de informatieavond konden de ouders alvast kennismaken met elkaar en de juffen en ook het 
lokaal bekijken. Er is onder andere besproken hoe een dag in de kleuterklas eruitziet en er konden 
vragen worden gesteld. De klas is al helemaal ingericht. Juf Mell en juf Eva kijken ernaar uit om te gaan 
starten en de eerste kinderen te mogen verwelkomen. 
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Creatieve ochtend/middag 
Op dinsdag 13 december was er een creatieve ochtend/middag. Dit keer was het onderwerp Kerst. 
Vooral veel kerstbomen in alle soorten en maten werden er geknutseld, maar ook kerstballen en 
kerststerren. Het zag er allemaal weer erg leuk uit, iedereen was lekker bezig en er hing een gezellige 
sfeer in de school. 
 

Op tijd komen 
Het valt ons op dat er de laatste tijd veel leerlingen regelmatig te laat komen. 
Dit is storend voor de leerlingen en de leerkrachten die met de les begonnen 
zijn. Ook voor de leerlingen die te laat de klas binnenkomen is dit een 
vervelend moment. Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd van huis vertrekt en 
rekening houdt met weersomstandigheden die voor vertraging kunnen 
zorgen. De deuren gaan open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur. 
Zo is er voldoende tijd om uw kind(eren) naar de klas te brengen en op tijd de 
school weer te verlaten zodat er in alle groepen om 8.30 begonnen kan     
worden met de lessen.  

 
Cito-toetsen 

Zoals elk jaar in januari worden er de hele maand in de groepen 3 t/m 

8 verschillende toetsen afgenomen. Deze landelijke toetsen worden op 

elke basisschool afgenomen. U begrijpt dat het voor de kinderen 

onplezierig is om door bijvoorbeeld een tandartsafspraak een toets te 

missen en deze op een later moment te moeten inhalen. We willen u 

vragen om afspraken bij tandarts of dokter zoveel mogelijk buiten 

schooltijd te plannen of in elk geval even met de leerkracht af te 

stemmen. 

 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Op dit moment proberen we in kaart te brengen hoeveel kinderen er het volgend schooljaar  

instromen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het juiste aantal leerlingen verzoeken wij  

alle ouders met kinderen uit geboortejaar 2019-2020 hun kind(eren) z.s.m. in te schrijven. Een  

inschrijfformulier kan worden opgehaald bij de administratie of directie. 

 

 

Een berichtje van onze Brugfunctionaris, Sharon Soeters 

• Op vrijdag 13 januari 2023, organiseren wij weer een koffieochtend. Dit keer uiteraard een 

Nieuwjaarsochtend! Om vooruit te blikken op het nieuwe jaar en met elkaar in gesprek te 

gaan over dingen die ons en jullie bezighouden. U bent van harte welkom vanaf 8.30 tot 

ongeveer 9.30 uur. In het gebouw van de onderbouw. 

• Op 1 februari staat er een koffieochtend gepland waarin u meer informatie zult krijgen over 

de Bibliotheek in Zaandam. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het tijdstip volgt later. 

• In de kerstvakantie vindt de Zaanse Winter Experience plaats. Op diverse locaties in de 

Zaanstreek kunnen kinderen van 6 tm 17 jaar gratis deelnemen aan sport, cultuur en lifestyle 

activiteiten. Voor uitgebreide informatie over het programma, data en locaties kunt u kijken 

op www.zaanse-experience.nl  
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• Iedere zondag wordt een warme bijeenkomst georganiseerd. Iedereen is hier welkom. 

 

• In wijkcentrum Poelenburcht( 

Weerpad 1, Zaandam) kunt u iedere 

woensdag vanaf 13.30 uur gaan haken en 

tegelijkertijd Nederlands oefenen. Er worden 

dan troostdekentje gehaakt voor zieke 

kinderen. Voor meer informatie mail naar: 

i.kramer@swt.zaanstad.nl  of bel 06-

28298378. 

• Op maandag en vrijdag van 10.30 uur 

tot 12.30 uur, kunnen vrouwen vertellen wat 

zij meemaken. Dit kan in Inloophuis De Bron 

(Lobeliusstraat 71, Zaandam). Een leuke 

manier om anderen te ontmoeten.  

www.debronzaanstreek.nl 

 

Voor vragen, maar ook gewoon om een 

praatje te maken bent u 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 

s.soeters@zaanprimair.nl of bellen/appen op 

06- 34589977, dan maken we een afspraak. 

 

 

Plein onkruidvrij 
Wij hebben met onze klas (groep 8) het plein opgeruimd. We hebben de 
gemeente geholpen, omdat ze niet konden komen. De oudercommissie heeft 
ons ook geholpen. We hebben alle onkruid weg geschoffeld.  
  
We hebben containers geleend uit de buurt om alle onkruid weg te gooien. De 
oudercommissie heeft dit van tevoren gevraagd. We hebben ook het 
kleuterplein opgeruimd. Het was heel gezellig en leuk, maar wel vermoeiend.  
 Met vriendelijke groet,  
OBS In 't Veld  
Groep 8  
  
Door: Hala Alkadi en Nada Jebbari  
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Een berichtje van onze schoolmaatschappelijk werkster, Dorien Goedemondt 

 
 
 
MR 
Met het vertrek van juf Maaike ontstond er een lege plek in de MR, waarin zij al geruime tijd zitting 
had als leerkracht van obs In ’t Veld. Juf Astrid Veraart neemt deze taak van haar over. 
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De Bieb 

Onze leerlingen brengen regelmatig en bezoekje aan de biebbus om boeken 

te lenen. Daarnaast komt Mariette namens de Bieb ook wekelijks op school 

om in een aantal groepen lessen te verzorgen en tips te geven op het gebied 

van lezen en leesplezier. Onlangs heeft ze een aantal hele leuke lessen 

gegeven rondom het boek Wat zou jij doen? Van Guido van Genechten bij de 

kleuters en de groepen 3 en 4. Dit boek is ook als geanimeerd prentenboek in 

te zien via Bereslim. Dat hebben we in de groepen bekeken, waarna er dan 

ook vragen over de inhoud van het verhaal worden gesteld. Groep 4 mocht 

na afloop iets uit het boek tekenen. De kinderen waren heel betrokken. Er 

zitten ware tekentalenten tussen! 

De leerkrachten van deze groepen hebben het schoolwise leennummer van hun leerlingen ontvangen 
met een wachtwoord, zodat ze dit ook thuis kunnen gebruiken. Binnenkort krijgen de ouders de 
gegevens toegestuurd. 
 
 
 
Belangrijke data januari/februari 2023 

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari Kerstvakantie 

Maandag 9 januari Start school 
Kunst uitzoeken gr 1/2 A van juf Astrid 

Periode van 11 t/m 20 januari Cito groep 8 

Vrijdag 13 januari - Koffie-Nieuwjaars ochtend 
- Groep 8 : Wetenschap en Techniekles op het   
   Zuiderzee College  

Dinsdag 17 januari  Biebbus 

Woensdag 18 januari Gastles van Gogh in groep 8 

Vrijdag 20 januari Groep 8 : Wetenschap en Techniekles op het 
Zuiderzee  
College 

Woensdag 1 februari Koffieochtend  
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Activiteiten in de kerstvakantie  
 

De Kerstvakantie komt er weer aan op boerderij Zorgvrij. Er is in deze periode weer van alles te doen, 

o.a. kaarsenrollen of 2 biggen in een modderbad maken. Meer informatie leest u in de onderstaande 

flyer. 
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