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Beste ouders/verzorgers en kinderen,  
 
We zijn het schooljaar goed gestart met elkaar. Fijn dat de kinderen er weer zijn en we u weer op een 
‘normale’ manier kunnen ontvangen in de school. Inmiddels zijn we 5 weken op weg in het nieuwe jaar, 
bruist het in de gangen en lokalen en hebben we met elkaar het schoolritme weer gevonden. We gaan 
er met elkaar een mooi jaar van maken! 
 
Team Hannie Schaft 
 
Directie obs Over de Brug stelt zich voor 
Dit schooljaar ben ik (Geeske Pol) gestart als directeur op obs Over de Brug 
(Hannie Schaft en In ’t Veld). Het is fijn te ervaren welkom te zijn op de scholen. 
Dat maakt dat ik goed heb kunnen starten en elke dag enthousiast naar school ga. 
De eerste weken ben ik vooral bezig met de leerkrachten, kinderen, ouders en de 
school te leren kennen. Op dinsdag en donderdag ben ik aanwezig op obs Hannie 
Schaft, op woensdag om de week. De andere dagen ben ik op obs In ’t Veld. 
Mocht u willen komen kennismaken of iets willen delen of heeft u vragen, loop 
gerust binnen. Daarnaast kunt u mij mailen op g.pol@zaanprimair.nl  
Mijn motto: Elk kind verdient elke dag een nieuwe kans om te kunnen groeien.  
 

De meeste ouders van de Hannie Schaft kennen mij al, maar voor alle nieuwe 
ouders stel ik mijzelf graag nog even voor. Mijn naam is Cynthia Dragtstra en 
ik ben unitmanager op obs Over de Brug. Dit houdt in dat ik samen met de 
directeur, Geeske Pol, werkzaam ben op beide scholen. Ik ben in 2008 
begonnen als leerkracht voor groep 1/2 op obs Hannie Schaft, en heb dit tot 
en met vorig schooljaar altijd met veel plezier gedaan. Met ingang van dit 
schooljaar zal ik me vooral bezig houden met directietaken en ben ik ook 2 á 3 
dagen per week werkzaam op obs In ’t Veld. 

. 
Teamnieuws 
Helaas hebben we regelmatig te maken met uitval door ziekte van leerkrachten. We proberen dit 
natuurlijk zoveel mogelijk intern op te lossen, maar voorzien al wel dat dit niet altijd zal lukken. Wij 
zullen u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer het ons niet lukt om voor vervanging 
te zorgen. We vragen u wel om alvast rekening te houden met deze mogelijkheid en te zorgen dat u 
een back-up heeft.  
 
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 jaar enkele stagiaires in de school. Megan Belfor loopt stage bij juf Eva in groep 1-2C,  
Emmy Kleij bij juf Jamie in groep 3 en AÏcha El Hassnaoui in groep 6 bij juf Lotte.  
 
Start van de dag, op tijd beginnen 
Het valt ons op dat een behoorlijk aantal kinderen 's ochtends te laat op school komt. Wanneer een 
kind te laat in de groep komt stoort het de les die al begonnen is. Ook voor het kind zelf is het niet 
fijn gehaast de klas in te komen en niet rustig te kunnen starten. Wilt u zorgen dat uw kind(eren) op 
tijd op school is/zijn? De deur gaat om 8.20 uur open, de lessen starten om 8.30 uur.    
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Rekencircuit 

De afgelopen weken hebben de groepen 4/5, 5, 6 en 6/7 een 
rekencircuit gedaan onder leiding van Annette, onze RT-specialist. Het 
thema van dit circuit was: tafels, breuken en verhoudingstabellen. 
Uiteraard werd het niveau van het circuit aangepast aan de 
betreffende groepen. De kinderen zijn hier een uur mee bezig geweest 
en hebben spelenderwijs nieuwe inzichten verkregen en de tafels 
geleerd. De tafels zijn de basis van een groot deel van het rekenen in 
de bovenbouw! 

 
Activiteiten 
Dit schooljaar staan er weer veel leuke activiteiten gepland. U kunt deze terugvinden in de jaarkalender 
op Schoolpraat en u zult hierover t.z.t. informatie ontvangen via de leerkracht. Hieronder vindt u 
informatie over de activiteiten die de komende tijd gepland staan. 
 
Schoolwandeltocht 
Helaas kon de wandeltocht afgelopen woensdag door het slechte weer niet 
doorgaan. We hebben een nieuwe datum gepland. We gaan wandelen op woensdag 
12 oktober van 16.00 uur tot 17.00 uur. Mocht uw zoon of dochter zich opgegeven 
hebben en dan niet kunnen, laat het dan de leerkracht even weten.  
 

Kinderboekenweek 2022 
Volgende week gaat de Kinderboekenweek van start. 
Op school besteden we hier natuurlijk ook weer de nodige 
aandacht aan. Welke leuke activiteiten er allemaal op het 
programma staat leest u in een aparte brief. 
 

 
Sparen jullie mee voor de schoolbieb? 

Van 5 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. 

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én 

kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom 

organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de 

Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer 

ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de school 

bij Bruna mag uitzoeken! 

 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

• Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op school 

bij de groepsleerkracht; 

• De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 5 

t/m 14 oktober 2022). 

• De school mag dan voor een percentage van 20% van het totaalbedrag van de kassabonnen 

nieuwe boeken uitzoeken. 
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Zaantheater 

Ook in het Zaantheater is van alles te beleven tijdens de Kinderboekenweek. 

Kijk voor meer informatie op www.zaantheater.nl  

Goede doelen 
Ook dit jaar houden we weer maandelijks een collecte voor een goed doel. Op de data, die vermeld 
staan in de jaarkalender, wordt er gecollecteerd en mogen de kinderen geld 
meenemen voor dit gekozen goede doel. Elke twee maanden is er een groep 
verantwoordelijk voor de keuze van het doel en gaat een aantal leerlingen uit deze 
groep de klassen rond om geld in te zamelen. In september en oktober is de groep van 
meester Patrick aan de beurt. Zij hebben gekozen voor Amnesty International.  
 
Schoolfotograaf 

Op maandag 19 september zijn de portretfoto’s gemaakt. Helaas was één van de 

fotografen ziek en konden daardoor de groepsfoto’s en de broertjes-zusjesfoto’s van 

de kinderen op school nog niet gemaakt worden. Gelukkig hebben we hiervoor een 

nieuwe datum kunnen afspreken. Dit zal zijn op woensdag 12 oktober.  

 

Inloopochtenden groep 1/2 
Regelmatig horen we van de ouders van onze kleuters dat ze benieuwd zijn wat hun kind zoal doet 
op school. Daarom leek het ons een leuk idee om bij elk nieuw thema één inloopochtend te houden. 
De ouders mogen op die dag met hun kind mee de klas in om even een kwartiertje mee te kijken. 
Dit zal steeds op een wisselende dag zijn om rekening te houden met werkende ouders. De 
leerkrachten van groep 1/2 sturen hierover nog een apart bericht aan de ouders met nadere 
informatie en de data voor de komende tijd. 
De eerste inloopochtend zal zijn op donderdag 13 oktober. 
 

Belangrijke data oktober 

 

woensdag 5 oktober Dag van de Leerkracht 

woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek (t/m 14 oktober) 

donderdag 6 oktober Studiedag – deelname aan Nationaal 
onderwijscongres; leerlingen zijn vrij 

woensdag 12 oktober Schoolfotograaf 

woensdag 12 oktober Wandeltocht 

donderdag 13 oktober Inloopochtend groepen 1/2 (8.30-8.45 uur) 

zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober Herfstvakantie 

donderdag 27 oktober Collecte – Amnesty International 

vrijdag 28 oktober Collecte – Amnesty International 
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