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Nieuwe website 
De website van de Voorzaan is vernieuwd. De grootste verbetering is 

dat de site nu ook goed te bekijken is op mobiele telefoon en tablet. Op 
dit moment worden de laatste onderdelen gevuld. Bent u nieuwsgierig? 
Neem dan snel een kijkje: www.voorzaan.nl  
Wanneer u tips heeft om de site te verbeteren bent u van harte 
welkom bij de directeur om dit met haar te delen. Onder de knop 
praktische informatie vindt u o.a. de knoppen naschoolse activiteiten 
en schoolgids. Zo kunt u snel uw kinderen aanmelden voor de 

verschillende naschoolse activiteiten. 

Schoolgids 
In de schoolgids vindt u veel informatie over de Voorzaan zoals: 
Verlof 
Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in 

Nederland verplicht naar school moeten. Uw kind is leerplichtig met 

ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw 
kind 5 jaar wordt. Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan 
strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is 
degene die verlof tot 10 dagen, binnen strenge regels, wel of niet 
toekent. Over een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wordt door 

leerplicht beslist. De regels voor het toekennen van verlof staan 
vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Zaanstad. 
Dieren in school 
Omdat sommige leerlingen geen zoog- en/of gevederde dieren 
verdragen, is het houden van deze dieren in school niet toegestaan. 
Met uitzondering van hulphonden en dieren waarover les wordt 
gegeven, mogen dieren ook de school niet in. 

Hoofdluis 
Een aantal ouders controleert na iedere vakantie de kinderen op 
hoofdluis. Ervaring leert dat controles na vakanties helpen om 
luizenplagen te voorkomen. Dit controleren is bedoeld als 

ondersteuning voor u. Wij verwachten dat u in de periode tussen de 
vakanties zelf uw kind(eren) controleert. Als u luizen signaleert, meld 
dit dan alstublieft bij ons. OBS De Voorzaan heeft een protocol 

hoofdluis. Als op school geconstateerd wordt dat er luizen zijn 
gevonden bij uw kind, dan laten wij u dit weten. Wij geven in zo’n 
geval ook informatie hoe u uw kind kunt behandelen. Wij informeren 
ook de andere ouders van de groep maar geven nooit de namen door 
van de kinderen die hoofdluis hebben. 
Vervanging bij ziekte 

Bij ziekte van een leerkracht komt er doorgaans een invalkracht. 
Tegenwoordig zijn er niet altijd invallers beschikbaar. In dat geval 
worden de kinderen over de andere groepen verdeeld. Soms zijn wij? 
genoodzaakt om groepen naar huis te sturen. Natuurlijk wordt u hier 
wel over geïnformeerd. 

Vreedzame school 
Op de Voorzaan werken we met het programma “De Vreedzame 

School”.  
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd: 

 om te praten over de sfeer in de groep 
 om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over 

iemand en wat dat met iemand doet 
 om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk 

te verdelen 
 dat iedereen een eigen mening mag hebben 
 om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat 

hoe je met elkaar omgaat 
 dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft 

 om samen te werken 

http://www.voorzaan.nl/
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=431&mLok=1&mVrg=2133&mNch=9208338
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Wij zijn in november gestart met  Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf 

op’. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een 

positieve manier met conflicten om te gaan. 
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en 
ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld 
allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing 
bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win 
oplossingen. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met 

(verbaal) geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren 
kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je 
loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je 
bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en 
houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.  
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen  met 

behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de 
kinderen dat  met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de 
bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met 
je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken  

naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties. 
Tip voor thuis 
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? 

Vraag er naar en praat er over. 
Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. 
Vraag hoe dat voor die ander is. 
Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.  Doet u dat zelf ook naar uw kind 
en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.  
Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2: bespreek de 
kletskaart van blok 2 met uw kind, bijvoorbeeld: “Wat doen Aap en 

Tijger als ze ruzie hebben? Wat hebben ze geleerd over ruzies 
oplossen?” 

 

Sinterklaasweek 
In deze sinterklaasweek bruist het van de activiteiten voor alle 

leerlingen van de Voorzaan: schoen zetten, chocoladeletter versieren, 
met elkaar oefenen van sinterklaasliedjes en pietengym van groep 1 
t/m 6. In alle klassen wordt ook geknutseld en worden verschillende 
leeractiviteiten binnen het thema “Sinterklaas” gedaan. 

Op dinsdag 5 december vieren we op beide locaties het 
sinterklaasfeest. We bedanken de leden van de OR en de 
sinterklaascommissie die ook dit jaar zorgen voor een onvergetelijk 
feest voor alle kinderen. 
 

Kerstactiviteiten 
Binnenkort ontvangt u per locatie een bericht, waarin alle informatie 
m.b.t. de kerstactiviteiten van de locatie staat. 
Vrijdag 8 december om 19.30 uur zal de OR de locatie Vissershop gaan 
versieren in kerstsfeer. Ouders die willen helpen zijn van harte welkom. 
Op de locatie Haven versiert de OR ook op vrijdag 8 december, daar is 

geen extra ouderhulp nodig. 

Op beide locaties zijn de ouders van harte welkom, om op 21 december 
tijdens het kerstdiner van de kinderen, gezellig buiten rondom de 
vuurkorven samen iets te drinken. U kunt ook zelf iets lekkers 
meenemen om samen bij de vuurkorven te eten. De OR Haven vraagt 
of ouders ook windlichten kunnen meenemen voor de sfeer op het 
plein. 

 

OR en MR 

Ouderbijdrage 

Op dit moment gebruiken we uw bijdrage om op beide locaties een 

mooi sinterklaasfeest en kerstactiviteiten te organiseren. 
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Voorzaan in actie 

Ook veel leerkrachten van de Voorzaan hebben zich met de 
leerkrachten van het basisonderwijs in Nederland verenigd in de 
actiegroep PO in actie en voeren ze samen met hun besturen, de 
vakbonden en de PO raad actie voor het volgende: 
 

‘HET IS VIJF VOOR TWAALF!’ 
Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter: 

– er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s; 

– het ziekteverzuim is hoog en groeit; 

-het lerarentekort groeit; 

– en de leerkrachten raken op! 

DAAROM EISEN WIJ HET VOLGENDE: 

1. Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald. 

2. Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk. 

 

Bijzondere dagen in december 
 5 december Sinterklaasfeest op beide locaties 
 11 december Deze week de biebbus 

 12 december OR Haven  
 13 december Ondersteuningsteam 
 21 december Kerstmaaltijd 17.30-18.30 
 25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

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 
 16 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 
 1 februari Muziekoptreden (groep 5&6) Vissershop 12.45 uur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.poinactie.nl/

