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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste Nieuwsbrief van 2023. We hopen dat u een fijne start heeft gehad na de vakantie en wensen 
u gezondheid en veel geluk voor 2023!  
 
Team In ‘t Veld 
 
Teamnieuws 
Maandag 9 januari is juf Shelly weer begonnen na haar zwangerschapsverlof. Juf Shelly is op maandag 
in groep 5, op donderdag samen met juf Jackie in groep 3 en op vrijdag in groep 6.  
 
Morgen, 1 februari, is juf Rowena van groep 5 voor het laatst. Begin van het schooljaar wisten we dat 
zij per 2 februari werkzaam zal zijn op een andere school. Wij bedanken juf Rowena voor haar inzet en 
wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek!  

 
Juf Karianne en Lili zijn sinds een paar weken samen thuis. Het gaat heel goed met hen.  

 
Instroomgroep 
Maandag 9 januari is de instroomgroep gestart. De kinderen die van december 
t/m juni 4 jaar worden, starten in deze groep. Het was even wennen voor de 
kinderen, starten in een kleine groep, maar het ging al snel goed. Juf Mell en 
juf Eva kijken ernaar uit binnenkort meer kinderen te kunnen verwelkomen.    
 
Studiemomenten team 
Maandag 13 februari staat er weer een studiedag op de agenda. Wij gaan deze 
dag onder andere gebruiken voor de opbrengstanalyse en de rekenmethode. 
Alle leerlingen zijn die dag vrij. Het jaarrooster kunt u vinden in Schoolpraat.  
 
Overzicht jaarplan 
Dit schooljaar werken wij aan verschillende doelen. Zo werken we aan onderzoek naar een nieuwe 
rekenmethode welke we volgend jaar in gebruik willen gaan nemen. Ook zijn we gestart met het 
schrijven van het taalbeleidsplan en ‘bouwen’ we aan de omgeving van een digitaal rapport voor de 
leerlingen. Dit schooljaar krijgt iedereen nog het ‘oude’ papieren rapport mee. Het ‘overzicht jaarplan’ 
is te vinden op de website.  
 
Cito-toetsen 

 

Zoals elk jaar in januari/februari worden in de groepen 3 t/m 8 

verschillende toetsen afgenomen. Deze landelijke toetsen worden op 

elke basisschool afgenomen. Groep 8 heeft ze inmiddels allemaal 

afgerond, de groepen 3 t/m 7 zijn met de laatste toetsen bezig. Dit 

schooljaar zijn we gestart de toetsen zoveel mogelijk digitaal af te 

nemen d.m.v. Leerling in Beeld. Cito is hiertoe overgegaan.  

 

 
 
 
 

http://www.obsintveld.nl/
mailto:info@obsintveld.nl
https://www.obsintveld.nl/wp-content/uploads/2023/01/Overzicht-jaarplan-In-t-Veld.pdf
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Rapporten 
Vrijdag 24 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het rapport mee. De oudergesprekken voor 
de groepen 3 t/m 7 zullen plaatsvinden in de week van 19 maart. Voor de groepen 1-2 is dit in de week 
van 3 april. We praten dan over de vorderingen in de klas. Via Schoolpraat krijgt u een uitnodiging om 
in te tekenen. De kinderen van groep 8 krijgen deze week hun definitieve advies voor het Voortgezet 
Onderwijs.  

 
Kunstuitleen 
Deze keer was groep 1/2A aan de beurt om een schilderij te kiezen voor 
de kunstuitleen. We hebben gekozen voor het schilderij: Snowdrops 
van Peter Keizer. Het schilderij hangt boven in de gang in locatie 2.  
 
Over de kunstenaar: 
‘Stevige bomen met zwarte stammen, de wortels verankerd in de 
drassige groene grond. In de beschutting van zijn atelier werd de boom 
Keizers nieuwste uitdaging. Zoekend naar de essentie, de kracht. Zo 
werkte Keizer al sinds de jaren tachtig, maakte hij alledaagse dingen tot  
middelpunt van zijn, en ook onze wereld. Een hond, een lucifer, een 
schoen. Onbetwistbaar typisch Keizer, die bedrieglijke eenvoud waarmee hij zijn objecten vastlegt'. 
 
NH-TV | Schoollunch 
Donderdag 12 januari is TV Noord Holland geweest om een filmpje op te nemen voor een 
nieuwsbericht over de schoollunch, initiatief van de gemeente Zaanstad. Dit nieuwsbericht is terug te 
zien via Duizenden broodjes gesmeerd voor schoolkinderen in Zaanse aandachtswijken - NH Nieuws 
 
Schoolfruit  
Het Sociaal Wijkteam heeft naast het verzorgen van de schoollunch er ook voor gezorgd dat we voor 
een periode van 7 weken gratis schoolfruit krijgen. Ook hier zijn we natuurlijk heel blij mee, nogmaals 
een mooi initiatief! Per week zullen er 2 stuks fruit per leerling gebracht worden. De kinderen krijgen 
op woensdag en donderdag fruit aangeboden. Hieronder leest u welk fruit in welke week aangeboden 
wordt. Mocht uw kind een bepaald soort fruit niet lusten, dan mag het zelf fruit van thuis meenemen.  

Week 1 (30 jan) – appel (Elstar)   Week 5 (6 maart) – conference peer 

Week 2 (6 feb) – kiwi groen   Week 6 (13 maart) – appel SPRANK 

Week 3 (13 feb) – mineola   Week 7 (20 maart) – handsinaasappel 
Week 4 (20 feb) – banaan 
let op! 27 feb = voorjaarsvakantie 

 

Een nieuw schoolgebouw, we hebben het zo hard nodig! 
 

Maandag 23 januari hebben we bezoek gehad van burgemeester Jan 
Hamming (Zaanstad) en Marieke Sloep, Programmadirecteur Pact Poelenburg 
Peldersveld, Nationaal Programma Zaandam Oost, Gemeente Zaanstad. 
Samen hebben we gesproken over de urgentie van een nieuw schoolgebouw.  
Hebben we het over kansengelijkheid, dan moeten we álles op alles zetten om 
deze kinderen een schoolomgeving te bieden die hen plezier geeft en optimaal 
tot leren kan laten komen! 
 
 
 

http://www.obsintveld.nl/
mailto:info@obsintveld.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nhnieuws.nl%2Fnieuws%2F313350%2Fduizenden-broodjes-gesmeerd-voor-schoolkinderen-in-zaanse-aandachtswijken&data=05%7C01%7Cg.pol%40zaanprimair.nl%7C04ad7c40e3e0489d0faa08daf56fda1d%7Ca0f7900d605d439fb7acd709e7990e6e%7C0%7C0%7C638092157984859170%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L0u24f%2FqIcfELFMVzZ1NwWyn81JQuG3dRdy6QsmId5k%3D&reserved=0
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Koffieochtend | Woensdag 1 februari 8.30 uur 
Bericht van de brugfunctionaris, Sharon Soeters 

Op vrijdag 13 januari was er weer een geslaagde koffieochtend. Wij hebben met meerdere ouders 

ideeën uitgewisseld over diverse onderwerpen.  

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de koffieochtend op woensdag 1 februari op de locatie van de 

onderbouw. Mariëtte Zon, Leesmediaconsulent en Boekstartcoach van de bieb Zaanstreek, zal samen 

met een collega van het informatiepunt ook aanschuiven. Mariëtte zal iets gaan vertellen over het 

belang van voorlezen. Daarnaast zullen Mariëtte en haar collega ook vertellen over alle andere 

activiteiten en mogelijkheden, die de bieb u en uw kinderen te bieden heeft. Er kan bijvoorbeeld hulp 

gevraagd worden bij:  

• Energietoeslag • Online belastingaangifte • CoronaCheck-app en afspraak boosterprik • Websites 

van overheid en gemeente • Websites voor zorg • Taalles in de buurt • Brieven • Belasting en 

Toeslagen • E-books, tablets en telefoons • …andere (digitale)zaken  

Er kan meteen een afspraak gepland worden, mocht u hulp kunnen gebruiken.  

Het belooft een leuke, gezellige en leerzame ochtend te worden. Dit alles onder het genot van een 

kopje koffie of thee. Wij hopen u te verwelkomen!                                                                      

Het is de bedoeling om regelmatig een koffieochtend te organiseren en daarbij kan ik uw hulp 

gebruiken. Heeft u een idee of thema waar u iets meer over wilt weten, laat het mij dan weten! 

Misschien kan ik er meer over vertellen of kan ik een expert van buiten de school uitnodigen. 

Mocht u iets hebben wat u liever privé met mij bespreekt, twijfel dan niet om bij mij binnen te stappen 

of een afspraak te maken! Ik zal mijn uiterste best doen om u verder te helpen. 

 

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.       
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Een berichtje van onze schoolondersteuner Denise Abdoelkariem 

Beste ouders/verzorgers,  
  
Graag stel ik mijzelf in deze nieuwsbrief aan u voor. Mijn naam 
is Denise Abdoelkariem en ik ben de schoolondersteuner van OBS Over 
de Brug, locaties Hannie Schaft en In ’t Veld. Vanuit het 
Dienstencentrum van Zaan Primair ben ik aangesloten bij de school. Ik 
ben orthopedagoog van beroep en vanuit mijn rol als 
schoolondersteuner denk ik samen met leerkrachten en intern 
begeleiders mee over het onderwijs en de ondersteuning voor de 
leerlingen op de scholen. Vanuit een zo breed mogelijk perspectief 
probeer ik de leerlingen én de leerkrachten van dienst te zijn door te 
kijken wat er kan, waar we mogelijkheden zien en hoe we leerlingen in 
deze belangrijke periode op de basisschool kunnen ondersteunen, 
waarbij het doel altijd is om kinderen te laten ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en hun 
welzijn voorop staat. U kunt mij tegenkomen in of bij de school, tijdens ondersteuningsteams of andere 
overlegmomenten. Wie weet tot binnenkort! 
  
Hartelijke groet, 
Denise Abdoelkariem 
 
 
Gevonden voorwerpen 
De afgelopen periode zijn er enkele kledingstukken 
van kinderen op school blijven liggen. Wanneer dit van 
uw kind is kunt u dit komen halen beneden in de hal 
van het hoofdgebouw. We bewaren ze nog tot de 
voorjaarsvakantie, daarna brengen we ze naar de 
kledinginzameling.  
 
 
Belangrijke data februari 

Woensdag 1 februari Koffieochtend  

Maandag 6 februari  MR-vergadering (locatie Hannie Schaft) 

Maandag 13 februari Studiedag, leerlingen vrij 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 
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