
 

Nieuwsbrief 05 

Week 45 en 46 01 november t/m 15 november 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

• Onderwijsstaking  

• Parro 

• De Overstap 

• Ouderkamer   

• Themakrant 

• ouderbijdrage 

• Nieuws uit de peuterspeelzaal 

• Ingekomen post 

 

ONDERWIJSSTAKING  
Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs 
staken. Het is inmiddels duidelijk dat er een dusdanig aantal leerkrachten van Octant op woensdag 6 
november a.s. gaat staken dat lesgeven die dag niet mogelijk is. Dat betekent dat de school gesloten 
blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). 
 
Uiteraard bezorgt het overlast, maar weet dat de leraren niet 
alleen in het eigen belang actie voeren, maar ook in het belang 
van uw kinderen. Voldoende, goed toegeruste en ondersteunde 
leraren kunnen het onderwijs maken dat uw kinderen verdienen. 
 
Wij vragen uw begrip en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben. 
 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage van de ouderraad en oudergeleding van de MR over het 
lerarentekort. 

 
PARRO 
Inmiddels is Parro geactiveerd. Veel ouders hebben hun account al geactiveerd. Dat 
geldt nog niet voor iedereen. Hierbij nogmaals de oproep om dit zsm te doen.  
Digiduif is inmiddels voor onze school afgesloten. 
 

 

DE OVERSTAP 
De kinderen uit groep 8 hebben vandaag het boekje ‘De Overstap’ en 
de VO-gids meegekregen. Hierin is allerlei informatie te vinden over de 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Onder andere het tijdpad dat 
we volgen in de Zaanstreek. 

 

KALENDER 
01-11 Nieuwsbrief 
05-11 Cultuurmenu ‘De mis- 

lukte foto’ (groep 6/7) 
06-11 Stakingsdag, school  

gesloten 
15-11 Nieuwsbrief 
20-11 Ouderkamer 



OUDERKAMER  
Een goede mogelijkheid om contact te leggen, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie langzaam 
uit te bouwen, is een ouderkamer. Een ouderkamer is een ruimte, liefst binnen school, waar ouders 
elkaar kunnen ontmoeten. Regelmatig worden themabijeenkomsten georganiseerd over 
opvoedkundige onderwerpen en 
schoolse zaken. Vanuit het contact dat met ouders ontstaat wordt duidelijk met welke vragen ouders 
zitten en waar hun belangstelling ligt.  
 
Ouder(s) hebben in de enquête vorig schooljaar aangegeven communicatie met en vanuit school 
verbeterd te willen zien. Hiervoor zetten we verschillende platforms in. De ouderkamer is er wat ons 
betreft een van. In een open gesprek bestaat de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen 
over tal van onderwerpen die op school spelen. 
 
De eerst volgende bijeenkomst op 20 november a.s. willen we aan de hand van een aantal stellingen 
onderwerpen inventariseren waarover u met school in gesprek zou willen gaan. Van daaruit 
organiseren we samen met ouders de volgende bijeenkomsten. De komende weken informeren we u 
verder. De bijeenkomst is gepland op 20 november van 8.35 uur tot ongeveer 9.05 uur. 

 
THEMAKRANT 
Een andere manier om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is de themakrant. Middels deze 
krant willen we u meenemen in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een 
thema is. Bij deze nieuwsbrief vindt u het tweede exemplaar, met daarin informatie over: 
Groep OBA - Tussenthema ‘herfst’. 
Groep 4-5A - Thema ‘Wij openen een theesalon’. 
Groep 6-7B - Thema ‘Wij onderzoeken de verschillende levensovertuigingen’. 
Groep 8  - Thema ‘Wij onderzoeken de verschillende levensovertuigingen’. 

 
OUDERBIJDRAGE 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de ouderbijdrage. 1 november is de 
automatische incasso ingepland. Rond die datum wordt het bedrag dus van uw rekening afgeschreven. 
In de schoolgids hebt u kunnen lezen dat voor groep 8 de ouderbijdrage € 115 bedraagt, dit is inclusief 
de kampbijdrage (= € 75). Dit werd in het verleden apart gefactureerd. Voor de goede orde melden we 
dat in geval van automatische incasso dit bedrag in twee termijnen wordt afgeschreven (01/11 en 01/02). 

 
NSCCT 
Komende week staat de afname van de NSCCT gepland voor onze school. Met de afname van deze 
test brengen we het leerpotentieel van onze leerlingen in beeld. De NSCCT wordt jaarlijks afgenomen 
bij de leerlingen in de Zaanstreek van groep 5 t/m 8. De ouders van de kinderen uit deze groep 
ontvangen een brief met een uitleg over de NSCCT. 



 
NIEUWS UIT DE PEUTERSPEELZAAL 
De afgelopen weken hebben de peuters van de Heidebijtjes 
hard gewerkt aan het thema huisdieren. 
We hebben maskers gemaakt van een hond, konijn of poes. 
Zo konden wij ons goed inleven als ons favoriete huisdier. 
We hebben Flop de poes gemaakt. Flop heeft zich in het 
boek steeds maar weer verstopt en ligt uiteindelijk heerlijk 
te slapen in het poppenbedje. Alle kinderen hebben iets 
kunnen vertellen over hun eigen huisdieren of een huisdier 
die zij wel erg graag zouden willen hebben. 
 
groetjes Kelsey en Priscilla 
 
 

 

Ingekomen post  

 
 

Kindertheater ‘Pannenkoeken uit Syrië’ in de 
Noorderkerk  
Op zondag 3 november om 14 uur is er in de Noorderkerk 
het kindertheater ‘Pannenkoeken uit Syrië.’ Het is een 
productie van Nour Mardini, die vier jaar geleden nog in het 
vluchtelingenkamp in het Veldpark verbleef, en een 
Nederlandse compagnon.  
 
Het is een vrolijke en grappige voorstelling die kinderen van 
4 tot 10 jaar helpt om elkaar beter te begrijpen als je uit 
verschillende culturen komt. De voorstelling gaat over Nour. 
Hij is nieuw in Nederland en komt voor Nederlandse les bij 
juffrouw Jansen. Samen maken ze veel plezier en 
ondertussen leert Nour nieuwe dingen over het leven in 
Nederland. Door dit verhaal leren kinderen over de 
verschillen en overeenkomsten tussen mensen.   

  
Nour Mardini heeft hiermee zijn oude passie en vak weer 
opgepakt. Vier jaar geleden werd hij met vele anderen 
gastvrij welkom geheten in de Noorderkerk. Vele 
statushouders zijn inmiddels verenigd met hun gezin en nu is 
er in de Noorderkerk een bijeenkomst voor hun kinderen en 

alle van oorsprong Nederlandse kinderen. Zo kunnen zij elkaar ontmoeten en elkaar beter leren 
kennen.   
 
Deze voorstelling wordt gesponsord door de Noorderkerk, bij de uitgang is er de mogelijkheid  
om een vrijwillige bijdrage in de kosten te geven. De Noorderkerk is te vinden op de 
Heijermansstraat 127 in Zaandam. 
 



 


