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Beste ouders/verzorgers, 
 
De tweede Nieuwsbrief van 2023. Vandaag begint de voorjaarsvakantie. We wensen iedereen heel veel 
plezier en zien elkaar weer op maandag 6 maart. Fijne vakantie!  
 
Team In ‘t Veld 
 
Teamnieuws 
Na de voorjaarsvakantie zal juf Shelly weer volledig aan het werk zijn. Ze is op maandag in groep 5, op 
donderdag in groep 3 en op vrijdag in groep 6.  
 
Juf Irem loopt op dit moment stage (onderwijsassistent) bij juf Yvette in groep 8. Ze is hier sinds de 
zomervakantie. Juf Irem heeft binnenkort haar opleiding afgerond en zal vanaf dat moment tot aan de 
zomervakantie 5 dagen per week ons team komen versterken. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. We 
wensen juf Irem veel plezier en succes! 
 
Per 1 april zal juf Ingrid Schaefers starten als adjunct-directeur. Zij zal 4 dagen gaan werken, verspreid 
over locatie In ’t Veld en locatie Hannie Schaft. Dit betekent dat vanaf 1 april 5 dagen per week directie 
aanwezig zal zijn op in ‘t Veld. We heten juf Ingrid welkom in beide teams en wensen haar veel plezier 
en succes! 
 
Meester Ömer heeft afgelopen periode stage gelopen bij juf Ellis. Afgelopen weken heeft hij een aantal 
vrijdagen groep 6 vervangen. Hij heeft aangegeven volgend schooljaar graag zijn LiO (eindstage) bij ons 
te willen doen. Hier zijn we heel blij mee! 
 
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 tweede deel van het schooljaar enkele stagiaires in de school. Meester Lukas Nielen loopt 
stage bij juf Ellis in groep 6. Juf Britt Bakker bij juf Astrid in groep 1-2a op woensdag. Juf Jarmila Kaper 
loopt stage bij juf Lisette in groep 4 op maandag en dinsdag. Juf Britt, juf JarmiIa en meester Lukas zijn 
derdejaars Pabo-studenten. Juf Diana Frits loopt stage bij juf Els, ze is eerstejaars student. Vidisha 
Joeloemsing, oud-leerling van school, komt na de voorjaarsvakantie op donderdag stagelopen bij juf 
Astrid.  
 
Studiemomenten team 
Maandag 13 februari stond een studiedag gekoppeld aan het 
Jaarplan op de agenda. We hebben onder begeleiding van 
Martijn Rost (Zaan Primair) en Denise Abdoelkariem 
(schoolondersteuner Dienstencentrum) met elkaar de 
opbrengstanalyse gemaakt en doelen voor de komende 
periode gesteld. Ook hebben we stappen gemaakt in het 
proces naar een nieuwe rekenmethode. Fabiënne Smulders 
en Stephanie van Duyse, directeur en intern begeleider van 
de Vlashof in Tilburg hebben ons hierin begeleid en hun 
ervaringen met ons gedeeld. Inmiddels hebben we twee 
zichtzendingen en presentaties voor het team aangevraagd.  
 
 

http://www.obsintveld.nl/
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Uitstapjes 
Natuurmuseum groep 3 
Op donderdag 9 februari zijn we naar het natuurmuseum 
geweest. Hier zijn we op zoek gegaan naar dieren die onder water 
leven. Met een speciale toverstok en een toverspreuk konden de 
kinderen de dieren verstaan. De dieren konden de kinderen 
vertellen over hun leven onder water. In het museum was er 
zoveel te zien en te leren. Er wonen ook dieren onder water die 
de kinderen niet hadden verwacht, zoals een slak, spin en slang. 
Er is in een tunnel gekropen, geroken aan water en met 
magneten gevist. Superleuk om het enthousiasme en plezier van 
de kinderen te zien!  
 
Naschoolse activiteiten 
Maandag 6 maart ( de maandag na de voorjaarsvakantie) starten de naschoolse activiteiten. Deze week 
heeft u bericht gehad of uw zoon of dochter is ingedeeld voor één van de activiteiten. Alleen de 
activiteit Wetenschap & Techniek duurt tot 15.30 uur, de andere activiteiten tot 15.15 uur. Wilt u 
ervoor zorgen dat u uw zoon/dochter op tijd ophaalt van de activiteit? Hieronder ziet u in een overzicht 
waar welke activiteit plaatsvindt. 
 

Sportspelletjes:   gymzaal 
Wetenschap & Techniek: lokaal groep 5, beneden 
Voetbalschool:   schoolplein 
Buitenleven:   buiten op het plein 
Yoga Dans:   speelzaal locatie 2  
Theaterspeeltuin:  gymzaal 
Zelfverdediging:  speelzaal locatie 2 
Oud-Hollandse spelen:  buiten op het plein    

 
Adviezen groep 8 | Centrale Eindtoets 
Inmiddels hebben alle leerlingen het definitief advies gehad voor de overstap naar het Voortgezet 

Onderwijs. In april maken zij nog de Centrale Eindtoets.  

Rapporten en oudergesprekken 
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 t/m 7 het rapport meegekregen. De oudergesprekken voor 
de groepen 3 t/m 7 zullen plaatsvinden in de week van 20 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.  
 
 

Schoolfruit  
Het schoolfruit voor de weken na de vakantie is:  
week 5 (6 maart) – conference peer 

week 6 (13 maart) – appel SPRANK 

week 7 (20 maart) – handsinaasappel 
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Vooraankondiging Koningsspelen 
De Koningsspelen zullen dit jaar gehouden worden op vrijdag 14 april. 
 
Nieuwbouw  
Afgelopen tijd hebben we bezoek gehad van burgemeester Jan Hamming en enkele projectleiders. Het 
effect hiervan is dat er inmiddels nieuwe ontwikkelingen zijn t.a.v. het nieuwbouwproces. Welke 
stappen er de komende tijd gezet zullen worden en hoe dat er precies uit zal gaan zien, daarover wordt 
het team binnenkort geïnformeerd.  
 
Verlofaanvragen 
Regelmatig worden er verlofaanvragen ingediend met het verzoek voor bijvoorbeeld vakantie buiten 
schoolvakanties, een weekend weg, familiebezoek buiten Nederland etc. Het niet toekennen van dit 
verlof roept soms vragen op voor maatwerk, flexibiliteit vanuit school etc. Maatwerk maakt het juist 
heel lastig om verlof toe te kennen. Waarom het ene verlof wel en het andere niet is dan de vraag die 
ons vaak voorgelegd wordt. Dit zorgt soms voor onbegrip. Om deze reden houden wij ons aan wat de 
wet Leerplicht ons voorschrijft. Mocht u verlof willen aanvragen, dan vragen wij u zelf een inschatting 
te maken of dit verlof wel of niet toegekend zal worden. De redenen voor verlof staan aangegeven op 
de achterkant van de gele verlofbrief. Soms gelden er strikte voorwaarden voor verlof. 
 
Bericht van de Brugfunctionaris 
In ’t Veld in actie! 
De inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en 
Syrië, was een groot succes! Er zijn veel lege flessen ingeleverd, er zijn cup 
cakes verkocht en allerlei activiteiten bedacht om de actie te laten slagen. 
Heel veel kinderen hebben erg hun best gedaan om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen. Wij zijn trots op iedereen! 
Het bedrag dat wij hebben gedopneerd aan giro 555 is in totaal: €435,05! 

MUP 
Vanaf heden zijn wij als school een Menstruatieproducten Uitgifte Punt (kort 
gezegd een MUP). Dit betekent dat u op school gratis tampons of 
maandverband kunt komen halen, als u zelf (soms) niet voldoende geld heeft 
om deze aan te schaffen.  De juffen van groep 7 en 8 delen aan ieder meisje in hun klas alvast een 
aantal producten uit en vertellen de meisjes waar zij het binnen school kunnen halen indien nodig. 
Maar het is niet alleen voor de leerlingen van school, ook moeders, zussen, tantes, nichtjes enzovoort 
mogen producten komen halen! Mocht u hier gebruik van willen maken of iemand weten wie dit nodig 
heeft kom dan gerust bij mij langs. U kunt op woensdag en vrijdag bij mij (brugfunctionaris Sharon 
Soeters) binnenlopen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg is voor iedereen, vragen wij u alleen mee te 
nemen wat u zelf nodig heeft. 
 
Koffieochtend 
17 maart bent u weer van harte welkom op de koffieochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur. Daphne de 
Vries, zorgcoördinator, zal dan informatie geven over leerlingenzorg.  
 
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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Belangrijke data maart 

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 7 maart Groep 7 Petz (juf Liza) 

Woensdag 8 maart  Creatieve middag 

Dinsdag 21 maart Groep 4-5 Papiermolen (juf Lisette//juf Debbie) 

Dinsdag 21 maart Biebbus 

Dinsdag 21 maart MR vergadering (locatie In ’t Veld) 

Woensdag 22 maart Halve finale Reken Battle 

Woensdag 22 maart Nijvere Neeltje groep 3 (juf Jacky/juf Shelly) 

Donderdag 23 maart Rijksmuseum groep 6-7-8 

 
 
 

http://www.obsintveld.nl/
mailto:info@obsintveld.nl

