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04-09-2017 – 18-09-2017

Agenda:
Ma
Wo
Wo
Vr
Ma
Ma

04-09
13-09
13-09
15-09
18-09
18-09

Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2017-2018
nieuwjaarsreceptie en info-moment groep 3/4
Info-moment groep 1/2
nieuwjaarsreceptie en info-moment groep 5/6 en 7/8
nieuwjaarsreceptie groep 1/2
Jaarvergadering Ouderraad iedere ouder welkom

Jarigen:
Fay
Yusra
Laura
Anay
Jonathan dW

03-09
05-09
06-09
06-09
06-09

gr. 4
gr. 2
gr. 2
gr. 2
gr. 7

Sami
Julio
Jahlionah
Cansu

10-09
10-09
12-09
17-09

gr. 3
gr. 3
gr. 5
gr. 3

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
We zijn weer begonnen!
Het schooljaar is weer begonnen en het is alsof we niet weg zijn geweest!
Het was goed om iedereen weer gezond en wel en uitgerust terug te zien. We gaan dit jaar verder
met plannen maken voor onze nieuwe school. Uiteraard zullen wij u daarbij betrekken.
Een nieuw jaar van hard werken, ons verder ontwikkelen en veel leren ligt voor ons. Wij rekenen
weer op uw hulp en betrokkenheid. Laten we er samen een mooi schooljaar van maken. Wij zijn er
klaar voor! We wijzen u nog even op de Jaarvergadering van de Ouderraad waarbij alle ouders welkom
zijn, de uitnodiging vindt u achteraan deze Info.

Inloop groep 3 t/m 8
Ook dit schooljaar bent u weer welkom in de groepen om in de klas even te komen kijken naar het werk
van uw kind of naar de datamuur. Dat kan op de onderstaande tijdstippen:
Maandag: 08.20- 08.30 uur (let op was vorig schooljaar op dinsdag ivm de gymnastiek!!)
Donderdag: 13.20- 13.30 uur
Om zo rustig mogelijk te kunnen starten hebben we al een paar jaar geleden afgesproken dat op andere
momenten de ouders van de groepen 3 t/m 8 beneden blijven. De kinderen gaan zelfstandig naar
boven, u kunt bij de trap afscheid nemen. Wilt u een afspraak maken met de leerkracht, dan kan dat
natuurlijk of telefonisch of voor of na schooltijd. Wij zien er op toe dat de leerkrachten echt om 08.30 en
13.30 uur kunnen starten met de lessen.
N.B.: alléén voor groep 3 geldt, dat de ouders tot de Herfstvakantie de kinderen naar de klas mogen
brengen. We verwachten dan wel dat u dan ook na het brengen de bovenverdieping weer snel verlaat.
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Op tijd komen
Voor de goede orde herhalen we nog een keer de informatie die aan enkele ouders ruim voor de
zomervakantie in een brief is gestuurd:
Het gebeurt nog steeds regelmatig dat er kinderen te laat komen.
Verzuim kan ontstaan vanuit ziekte, te laat op school komen en afwezigheid zonder afbericht.
Als school maken wij ons hier natuurlijk zorgen om. Deze kinderen missen lesstof en hoe vervelend is het voor deze
kinderen om een groep later binnen te stappen met alle ogen op je gericht.
Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw kind om 08.30 uur en 13.30 uur op tijd in de groep aanwezig is.
Verzuim bij ziekte is natuurlijk een lastig verhaal. Wanneer kan een leerling nog naar school? Dit kunt u zelf het
beste beoordelen.
Mocht het verzuim of te laat komen, ook na een schriftelijke waarschuwing nog regelmatig voorkomen, dan zijn we
genoodzaakt de leerplichtambtenaar van de gemeente Zaanstad in te schakelen. U zult dan door de
leerplichtambtenaar worden uitgenodigd voor een gesprek.

Spelinloop groep 1 en 2
We hebben op maandagmorgen van 08.30 uur tot 08.45 uur spelinloop. De deur gaat om 8.20 uur
open en om 8.30 uur begint de school; het is de bedoeling dat uw kind dan in de klas aanwezig is.
U kunt dan even meespelen met uw kind en de leerkracht iets vragen of vertellen.
Om 8.45 uur nemen we afscheid van de ouders.

Nieuwe leerlingen
Deze week mogen we weer nieuwe leerlingen op de Saenparel verwelkomen:
Groep 1; Timothy Malicki, Asya Altindal, Kimberly Dijkgraaf
Groep 3; Sami El Bay
Groep 4; Djayson Dijkstra
Groep 5; Cady Bruin
Groep 7; Abigail Andoh- Takyie
We wensen deze kinderen veel plezier op de Saenparel !

Rapporten
Wilt u uw kind(eren) het rapport ondertekend meegeven naar school, voor zover u dit nog niet gedaan
hebt ? Bij voorbaat dank !

Handdoeken wassen
Donderdag 07 september 2017 worden de handdoeken gewassen door oma Diana.
Donderdag 14 september 2017 worden de handdoeken gewassen door Tamara Vels.

Luizen

Deze kriebelbeestjes komen ook wel een bij ons op school op bezoek. Wij zullen na ieder vakantie een
luizen controle houden. Tevens maken wij gebruik van luizentassen, deze kunt u kopen voor € 2.50 bij
Olivia Morianner (administratie – kantoor tegenover de keuken)
Heeft u kind zijn / haar luizentas voor de zomervakantie mee naar huis genomen om te laten wassen,
zou u deze dan weer willen meegeven naar school?
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De Schoolkalender
Op onze website: www.Saenparel.nl kunt u onder de tab “Algemeen” en dan “Jaarkalender” alle
belangrijke data vinden. Onder dezelfde eerste tab vindt u ook de schooltijden en de
vakanties/studiedagen.

Ouderbetrokkenheid op de Saenparel
Het team van de Saenparel is zich bewust van de grote waarde van
een goede Ouderbetrokkenheid.
Binnen de pedagogische driehoek Ouder- kind - leerkracht nemen
de ouders net zo’n belangrijke plaats in als het kind en de
leerkracht. Zijn de relaties ouder – kind, leerkracht – kind en ouder
– leerkracht in orde dan ontstaat er voor het kind ruimte om zich
te ontwikkelen.
Andere belangrijke voorwaarden waarbij een kind zich beter kan ontwikkelen zijn:
-

De leerling voelt zich emotioneel vrij (heeft geen ‘grote mensen’ zorgen en heeft ruimte om
‘kind te mogen zijn’).
De leerling voelt zich veilig in de groep en in de schoolomgeving. Het afgelopen jaar en ook het
schooljaar 2017-2018 zal o.a. Veiligheid een speerpunt voor onze school zijn.
De leerling bevindt zich in een rijke leeromgeving, waarin het wordt gestimuleerd en uitgedaagd
om te willen leren. We spreken steeds meer over “eigenaarschap” van leerlingen.

Rondom het gevoel van veiligheid en emotioneel vrij zijn is een goede sfeer voorwaarde. Een goede
sfeer niet allen op school bij leerlingen en team, maar ook bij de ouders.
Om een goede sfeer tussen ouders onderling te stimuleren organiseren we dit jaar nieuwjaarsrecepties in de groepen. Een goede sfeer werkt ook positief op het leren van kinderen.
Door het organiseren van deze recepties hopen we u duidelijk te maken dat het belangrijk is dat ouders
elkaar kennen en zich mede verantwoordelijk voelen voor elkaars kinderen. Het gaat tijdens deze
recepties vooral om informeel contact met leerlingen en hun ouders.
Tijdens deze informele recepties, met een hapje en een drankje, komt u o.a. te weten bij wie uw kind naar
een verjaardag gaat, krijgt u begrip voor medeleerlingen wanneer u het verhaal achter een leerling hoort
over wie uw kind thuis regelmatig vertelt, enzovoort.
We hopen dat u het nut van deze recepties in ziet en stellen het daarom zeer op prijs als u bij deze
recepties aanwezig kunt zijn.
We begrijpen dat uw tijd net zo kostbaar is als die voor anderen. Om hieraan tegemoet te komen hebben
we de recepties zoveel mogelijk gekoppeld aan de info-momenten, waarin de leerkrachten u informatie
geven over het komende schooljaar van de groep waarin uw kind zich bevindt.
Hieronder vindt u het rooster:

3

Website: www.saenparel.nl
groep
1/2

Email: info@saenparel.nl

datum
Wo 13/09/2017
Ma 18/09/2017
Wo 13/09/2017

tijden
inhoud
11.45-12.30 uur
Info-moment
08.20-08.45 uur
Nieuwjaarsreceptie
3/4
08.45-09.45 uur
Info-moment
09.45-10.15 uur
Nieuwjaarsreceptie
5/6
Vr 15/09/2017
08.30-09.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
09.30-10.00 uur
Info-moment
7/8
Vr 15/09/2017
08.30-09.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
09.30-10.00 uur
Info-moment
We hopen u te mogen begroeten tijdens de geplande bijeenkomsten en hopen op een goed schooljaar,
waaraan we met elkaar zullen gaan werken.

Gymnastiekrooster 2017-2018
In het schooljaar 2017-2018 gymmen de kinderen op de volgende momenten:
Groep 3/4: woensdag van 08.45- 10.00 uur
Groep 5/6: woensdag van 10.00- 11.15 uur
Groep 7/8: woensdag van 11.15- 12.30 uur
We hebben de beschikking over een vakdocent gymnastiek., Dhr. Antoni van der Hoek.
. De kinderen van groep 3/4 worden door de ouders naar de gymzaal gebracht, de kinderen gaan
zelfstandig en zonder ouders naar binnen en kleden zich om, zodat de gymles om 08.45 uur kan
beginnen.
. De kinderen van groep 7/8 gaan na de gymles, om 12.30 uur, zelfstandig naar huis.
· Het gebeurt steeds vaker dat kinderen structureel hun gymkleding vergeten. Wilt u als ouders er op
toezien dat ze op de woensdag hun gymspullen meenemen naar school.
· De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van OBS In ’t Veld (naast onze school)
. De kinderen dragen aparte gymkleding, zaalschoenen (waarmee niet buiten gelopen is). De zolen
mogen geen zwarte zolen hebben die strepen achter laten.
· Tijdens de gymlessen zitten lange haren vast, door middel van een elastiekje o.i.d. en zijn sieraden af.
· Brillen gaan zoveel mogelijk af, tenzij het kind hierdoor niet goed kan functioneren.

Schooldoelen 2017-2018
Het huidige schooljaar zullen we blijven werken aan de schooldoelen rondom “Sociale Veiligheid” en
“Rekenen” .
De uitwerking van de resultaten van vorig schooljaar houdt u nog van ons tegoed. We hebben in ieder
geval bij de meeste groepen voldoende resultaten bij de doelen van 2016-2017 gezien en willen graag aan
deze belangrijke doelen blijven werken het komende jaar.
Betreffende ‘Veiligheid’ zijn we ons aan het oriënteren op nieuwe methode die we in de komende jaren
in samenwerking met de Willibrord school zullen gaan invoeren. Ook dit jaar blijven we doelen stellen
rondom veiligheid.
Begrijpend lezen zal het komende jaar ook extra aandacht krijgen. We zullen scholing krijgen in het
gebruik van o.a. de nieuwe Begrijpend Leesmethode “Nieuwsbegrip”.
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“Opera aan de Zaan” (herhaling Agora nieuwsbrief 2 juli 2017)
In de vorige Agora Nieuwsbrief, aan u gestuurd via Digiduif, is het operajaar 2017-2018 ‘Opera aan de
Zaan’ aangekondigd. Het operajaar is in het kader van brede vorming (bildung). We willen namelijk dat
kinderen naast het leren lezen, rekenen en schrijven kennis maken met zaken die zich afspelen in de
maatschappij, in de sport, cultuur, religie en wetenschap. En daarbij vaardigheden leren die daar bij horen.
Alle 25 scholen van Agora doen hier aan mee.
Samen met De Nationale Opera is een gevarieerd programma samengesteld:
september 2017

Opera in je klas: operazanger(es) komt op school, kinderen maken kennis
met opera (groep 1 t/m 8)

oktober, november
2017

Rondleiding theater Nationale Opera & Ballet, Amsterdam (groep 5 t/m
8)

januari t/m maart
2018

Instuderen en opvoeren opera Prinses Turandot (groep 5, 6 of 7 ) Welke
groep is nog niet bekend.

mei 2018

Bezoek kinderopera Hondenhartje, Amsterdam (groep 6 t/m 8)

22 juni 2018

Grande Finale; feestelijke afsluiting van Opera aan de Zaan met
optredens van/voor leerlingen, ouders en medewerkers

Naast dit programma bereiden we ook lessen en activiteiten voor gericht op jonge kinderen, ouders en
medewerkers. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de muziekschool, Fluxus of de kinderopvang.
Ouders krijgen de gelegenheid om tijdens het operajaar mee te zingen in een koor. Informatie hierover
volgt in september via de school. Op elke school wordt het operajaar anders ingevuld, maar één ding
hebben ze allemaal gemeenschappelijk: het wordt een bijzonder muzikaal jaar!

Personeel
Helaas moeten we u meedelen dat juf Michelle nog steeds niet is hersteld. Michelle bezoekt nog steeds
regelmatig het ziekenhuis voor onderzoeken en consulten. We hopen voor haar dat de pijn die ze ervaart
in ieder geval spoedig zal afnemen. In gedachten zijn we veel bij haar. We zullen u op de hoogte houden.
Juf Mandy vervangt juf Michelle op de maandag in gr 5/6, dinsdag in gr 3/4 en op de donderdag in gr 1/2.
In het onderstaande stukje stelt ze zichzelf voor:
Mijn naam is Mandy van der Linde en ik ben 27 jaar. Vanaf augustus 2014 woonde ik met mijn vriend in
Zaandam. We hebben kort geleden een huis gekocht in Assendelft en zijn 15 augustus verhuisd. In mijn
vrije tijd ben ik graaf creatief bezig. Dan maak ik sieraden, werk ik met speksteen of schilder ik. Ook kijk ik
graag films en spreek graag af met vriendinnen. In december 2015 ben ik afgestudeerd en sindsdien heb
ik op een school in Amsterdam Osdorp gewerkt. Mijn collega’s wilden graag dat ik bleef, maar ik wilde
graag dichterbij huis werken. Naar mijn mening is de belangrijkste rol van een leerkracht een prettige sfeer
creëren in de klas, waar ieder kind zijn/haar eigen talenten kan ontwikkelen. Daarnaast vind ik het van
belang betekenis te geven aan wat er geleerd gaat worden. De Saenparel is een fijne kleine school wat ik
erg fijn vind aanvoelen. Het gebouw lijkt, wat ik nog uit mijn herinnering weet, erg op mijn eigen
basisschool. Ik heb erg veel zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Tot snel, Juf Mandy
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Onze nieuwe leerkracht Antoni v/d Hoek zal aanstaande woensdag starten in de gymzaal. Hij zal zich in
een volgende info nog voorstellen.

Vanaf 13.15 uur op het schoolplein
Tussen de middag spelen de overblijf (TSO) kinderen op het schoolplein. Voor 13.15 u mogen de
kinderen, die tussen de middag naar huis gaan, nog niet op het plein spelen. De medewerkers van de TSO
hebben dan geen goed overzicht op de TSO kinderen. Vanaf 13.15 u zijn de andere kinderen ook weer
welkom.

Toestemming foto’s en film
Er worden wel eens in groepsverband, of in schoolverband foto’s gemaakt die op de website of twitter
worden geplaatst. Ook wordt er af en toe gefilmd in de groep. Soms is dat voor studiedoeleinden van
leerkrachten of stagiaires. Soms ook worden er filmpjes op de website geplaatst.
Wanneer u niet akkoord gaat met het plaatsen van foto’s of filmmateriaal op de website, dan kunt u
dit bij Olivia Morianner (administratie) aangeven.

Telefoonnummers en adreswijzigingen
Zou u eventuele wijzigingen van telefoon en adres willen doorgeven bij de Olivia Morianner
(administratie) of bij de leerkracht. Wilt u de wijzigingen ook doorvoeren in DigiDUIF.

GROEPEN
Groep 1 – 2
Welkomboekje
Vandaag hebben de kinderen een welkomboekje mee naar huis gekregen. In dit boekje treft u o.a.
informatie aan over het werken met de Piramidemethode in de kleutergroep. Wij willen u vragen om
het welkomboekje het hele jaar goed te bewaren. Bij voorbaat dank !
Speelgoedochtend groepen 1 en 2
De speelgoedochtend wordt één keer in de drie weken op vrijdagmorgen gehouden.
De kinderen kunnen dan klein speelgoed mee naar school nemen.
(AUB één stuk speelgoed. Het is niet de bedoeling dat uw kind een tas vol speelgoed meeneemt.)
Wanneer het meegebrachte speelgoed op school stuk gaat of er raakt iets zoek, kunt u de school niet
aansprakelijk stellen.
Op andere dagen mogen de kinderen geen speelgoed mee naar school nemen.
Spelinloop groep 1 en 2
We hebben op maandagmorgen van 08.30 uur tot 08.45 uur spelinloop. De deur gaat om 8.20 uur open
en om 8.30 uur begint de school; het is de bedoeling dat uw kind om 8.30 uur in de klas aanwezig is.
U kunt dan even meespelen met uw kind en de leerkracht iets vragen of vertellen.
Om 8.45 uur nemen we afscheid van de ouders.
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PEUTERS
Adres:
Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur Juf Gülcan en Juf Carla

Peuternieuws
De zomervakantie is weer voorbij en met een frisse start beginnen we weer. We hebben er enorm veel
zin in. De groep zit aardig vol en we krijgen vanaf volgende week twee nieuwe kinderen erbij.
We beginnen met thema welkom. In het welkomprogramma maken de kinderen kennis met de regels
en rituelen op de speelzaal. Ze ervaren dat vaste gebruiken en handelingen sfeer scheppen en dat regels
duidelijkheid en structuur geven. Dat geeft een gevoel van veiligheid en houvast.
Als kinderen goed weten waar ze aan toe zijn en wat er verwacht wordt en welke verwachtingen ze zelf
kunnen hebben, dan voelt ieder kind zich voldoende veilig om initiatieven te nemen en de wereld te
ontdekken.
Op 14 september houden we een ouderbijeenkomst over de VVE methode. Alle ouders zijn welkom.
Speelse groet van juf Gulcan en juf Carla

Handdoeken wassen
Wij zouden willen vragen of er nog een aantal ouders handdoeken / schorten zouden willen
wassen voor de school.
We willen graag een rooster opstellen, zodat dit per toerbeurt gedaan kan worden.
Wilt u, indien u handdoeken / schorten wilt wassen, het strookje onderaan dit blad invullen en
inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij juf Marieke ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil handdoeken wassen voor de school
Naam……………………………. ouder van ……………............................... uit groep ………..

Handtekening
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Zaandam, 3 september 2017

Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij wil ik u, namens de OR, uitnodigen om maandag 18 september naar onze
jaarvergadering te komen.
U krijgt te horen wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd en wat er komend jaar op het
programma staat. Ook kunt u meedenken over zaken die de school betreffen. Hetgeen in
belang is van u kind(eren).
Wij hopen dan ook dat u deze vergadering bijwoont.
De jaarvergadering begint om 19:30u, de koffie en thee staan klaar.

Met vriendelijke groet,

Tamara Vels (secretaris OR)
Namens de OR van cbs de Saenparel
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CBS de Saenparel 2017-2018 Schooltijden / Vakanties en studiedagen/middagen
Schooltijden
Ma, di, do,
Wo
Vr

van
Ochtend
8.30 – 12.15 uur
Ochtend
8.30 – 12.30 uur
Ochtend
8.30 – 12.15 uur

Vakanties

tot en met

Middag
13.30 – 15.30 uur
Middag
Vrij
Middag
Vrij
van
tot en met

Herfstvakantie

21-10-2017

29-10-2017

Kerstvakantie

23-12-2017

07-01-2018

Voorjaarsvakantie

24-02-2018

04-03-2018

Paasweekend (2e paasdag)

02-04-2018

Koningsdag

27-04-2018

27-04-2018

Meivakantie

28-04-2018

09-05-2018

Hemelvaartsweekend

10-05-2018

13-05-2018

Pinksterweekend (2e Pinksterdag)

19-05-2018

21-05-2018

Zomervakantie

21-07-2018

02-09-2018

Studiedagen leerlingen vrij
Maandag 25-09-2017

Hele dag

Dinsdag 10-10-2017

Middag

Vrijdag 20-10-2017

Hele dag

Woensdag 06-12-2017

Hele dag

Donderdag 25-01-2018

Middag

Vrijdag 23-02-2018

Hele dag

Vrijdag 30-03-2018
(Goede Vrijdag)
dinsdag 22-05-2018
(3e Pinksterdag)
Donderdag 28-06-2018

Hele dag

Vrijdag 29-06-2018

Hele dag

Dinsdag 10-07-2018

Middag

Hele dag
Hele dag
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