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We wensen iedereen een leerzaam 2018 
 

Nieuws uit het team 
Vervanging in januari 
In de maand januari zijn er door allerlei omstandigheden een aantal 
aanpassingen binnen de bezetting van de groepen. De ouders van de 

groepen die het betreft zijn via een DigiDuif bericht op de hoogte 
gebracht. Alle extra leerkrachten die we op de Voorzaan hebben zijn 
inmiddels ingezet. Omdat ook de invalpool van Zaan Primair op veel 
dagen leeg is, zullen we bij nieuwe gevallen klassen naar huis moeten 
sturen.  
Nieuw directielid 
Beste ouders en kinderen van obs de Voorzaan, mijn naam is Fred 

Tiecken en de komende tijd zullen jullie mij regelmatig op school 
tegenkomen. Ik zal er in eerste instantie een dag per week zijn ter 

ondersteuning van Gerda. Dit kan uitgebreid worden wanneer nodig. Ik 
woon met mijn vrouw en kinderen in Oostzaan, dicht in de buurt van 
de Voorzaan dus. De afgelopen jaren heb ik als directeur gewerkt op 
verschillende scholen in Amsterdam en de Zaanstreek. Ik verheug me 

er op me nu in te kunnen zetten voor de kinderen, ouders en collega’s 
van de Voorzaan. De afgelopen weken heb ik al enkele dagen aanwezig 
mogen zijn op beide locaties van de Voorzaan en het was plezierig om 
te zien hoe alles reilt en zeilt op school. De Voorzaan is een fijne school 
met kinderen die het allerbeste verdienen. Ik draag graag mijn steentje 
bij. Mocht u vragen hebben en mij op school zien, schiet me dan gerust 
aan. Ik maak graag kennis met u en zal mijn best doen al uw vragen te 

beantwoorden! 
Vriendelijke groet en tot ziens! 
Fred Tiecken 
 

Cito-toetsen 
Vanaf 15 januari t/m begin februari nemen we de Cito-toetsen uit ons 
leerlingvolgsysteem af. De Cito-toetsen zijn een hulpmiddel om de 

ontwikkeling van uw kind te volgen en om onze school te vergelijken 
met alle scholen in Nederland. Samen met de methodetoetsen en de 
observaties in de klas geeft dit een goed beeld van de ontwikkeling van 
uw kind. We nemen de toetsen af volgens een rooster. Op sommige 
dagen plannen we geen Cito-toetsen in. U kunt als ouder helpen door 
ervoor te zorgen dat uw kind in deze periode op de normale tijd naar 
bed gaat en goed uitgerust is. Tijdens de oudergesprekken in februari 

worden de resultaten met u besproken. 
 

We komen op tijd 
We merken de laatste tijd dat het een groot aantal ouders niet lukt om 
hun kinderen op tijd naar school te brengen. In de maand januari 
zullen we veel aandacht schenken aan de regel:  “We komen op tijd”.  
Op de Voorzaan gaan de deuren 10 minuten voor de lestijd open. U 

heeft dan alle tijd om uw kinderen naar hun groep te brengen en om 
afscheid te nemen. De eerste bel gaat 5 minuten voordat de les begint, 
het is belangrijk dat de kinderen nu in de groep zijn en hun spullen 
klaar leggen. We verwachten dat de ouders de groepen verlaten. 
Wanneer de tweede bel gaat beginnen de lessen. Dit betekent dat alle 
kinderen en leerkrachten in de klas zijn, dat de deuren dicht zijn en dat 
de ouders de school verlaten. Kinderen die herhaaldelijk te laat komen 

moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. 
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Voorleesdagen 
Woensdag 24 januari starten de voorleesdagen. Ook op de Voorzaan 

zullen in deze week veel voorleesactiviteiten plaatsvinden. U kunt zich 
bij de leerkracht van uw kind opgeven om te komen voorlezen. 
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. 

Voorleestips 

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi 
verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er 

worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft 
voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . 
Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te 
halen. 
• Samen een boek kiezen 
• Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 

• Voorlezen met stemmetjes 
• Voorspel samen het verhaal of laat uw kind zelf het boek vertellen 
• Moeilijke woorden uitleggen 

Zie www.nationalevoorleesdagen.nl voor extra informatie. 
 

OR en MR 
Ouderbijdrage 
In december gebruikten we uw bijdrage om op beide locaties een mooi 

sinterklaasfeest en kerstactiviteiten te organiseren. De ouders die de 
ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, krijgen in januari een 
herinnering om dit als nog te doen. U wilt toch ook dat de activiteiten 
in de rest van dit schooljaar kunnen doorgaan? 
Nieuwe MR leden 
De oudergeleding van de MR is versterkt met 2 nieuwe leden. De 

ouders van de Voorzaan worden vertegenwoordigd door: 
Anne Oosterbaan, moeder van Bram (groep 2d) en Tom (groep 5c) 
Birthe Davies, moeder van Ryan (groep 3a) en Dominick (groep 5a) 
Daniël Koster, vader van Lily (groep 1e) en Jamie (groep 3c) 
 

Muziek 
Open lessen in groep 1 t/m 4 
Dit schooljaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 4 elke week 

muziekles van een vakdocent. Om u te laten zien wat ze al geleerd 
hebben, zijn er open lessen. Alle ouders zijn van harte welkom om te 
komen kijken in de klas van hun kind. 
Maandag 15 januari 12.00 uur Groep 3/4 a 
Dinsdag 16 januari   9.30 uur Groep 1/2 c 
 10.00 uur Groep 1/2 d 

 10.30 uur Groep 1/2 e 
 11.00 uur Groep 3 c 
 11.30 uur Groep 4 c 
Vrijdag 19 januari 11.30 uur Groep 1/2 a 

 
Optreden van groep 5 t/m 8 en het schoolorkest 
Dit schooljaar hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 elke week een 

half uur les op een instrument. We sluiten de eerste periode af met een 

echt concert voor alle ouders en belangstellenden. Op 29 januari is het 
muziekoptreden om 13.00 uur op de locatie Haven en op 1 februari is 
het optreden om 12.45 uur op de locatie Vissershop in de grote 
gymzaal. Deze optredens vallen altijd onder schooltijd, omdat de 
leerkrachten van Fluxus deze optredens begeleiden. Ze doen dit bij 
diverse scholen in de Zaanstreek tijdens de muziekuren van de 

scholen. Na het concert wisselen de leerlingen van instrument. 
Leerlingen die extra lessen willen op het instrument van de vorige 
periode kunnen zich opgeven voor de muzieklessen in ons Brede 
School programma. 
 

 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/ssst-de-tijger-slaapt
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Brede school 
In januari starten de volgende activiteiten:  

Kleutergym voor groep 1 en 2 in de gymzaal van de Vissershop. 

Vrije gym voor groep 3 t/m 8 in de gymzaal van de Vissershop. 

Kinderyoga voor groep 3 t/m 5 en voor groep 6 t/m 8 op de locatie 

Haven. 

Informatie wordt via digiDuif verstuurd. U kunt uw kinderen nu alvast 

opgeven via onze website www.voorzaan.nl en de knop naschoolse 

activiteiten. 

 

Vreedzame school  
In januari start Blok 3: We hebben oor voor elkaar 
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. 
De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats 
van ‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen 
oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de 
ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, 
actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het 
belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen 
wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten 
ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee 
zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de 
kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen 
kunnen kijken.   

We spreken dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. 
We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we 
verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit 
verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen 
met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de 
kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het 

verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar 
bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren 
de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over 
verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face. 
 

Bijzondere dagen in januari 
 8 januari Studiedag van het team, alle leerlingen zijn vrij 
 10 januari Ondersteuningsteam 
 15 januari Deze week starten de Cito toetsen 
 15 januari MR vergadering 

 16 januari OR Vissershop 
 23 januari OR Haven 
 24 januari Start van de Voorleesdagen 
 29 januari Muziekoptreden (groep 5 t/m 8) Haven 13.00 uur 

Bijzondere dagen in februari 
 1 februari Muziekoptreden (groep 5 en 6) Vissershop 12.45 uur 
 5 en 8 februari Biebbus 

 7 februari Studiedag van het team, alle leerlingen zijn vrij  
 8 februari Start project landen, dansoptreden locatie Haven 
 15 februari Slot project landen, dansoptreden locatie Hop 
 9 februari Herdenking bij ons monument door groep 8 
 19 februari Deze week zijn de oudergesprekken 
 26 februari Voorjaarsvakantie t/m 2 maart

 

http://www.voorzaan.nl/

