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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste Nieuwsbrief van 2023. We hopen dat u een fijne start heeft gehad na de vakantie en wensen 
u gezondheid en veel geluk voor 2023!  
 
Team Hannie Schaft 
 
Teamnieuws 
Leuk nieuws voor juf Eden in groep 1-2A. Zij en haar man verwachten in juni hun tweede kindje. We 
weten inmiddels dat het een jongen is. We wensen juf Eden een voorspoedige zwangerschap toe! 
 
Zoals u weet verwachten juf Luna en haar vriend in mei hun eerste kindje. Juf Luna gaat 25 maart met 
zwangerschapsverlof. Helaas heeft ze op dit moment enige fysieke klachten waardoor ze niet volledige 
dagen kan/mag werken. Vanaf maandag 16 januari zal ze daarom elke dag een dagdeel werken. We 
zijn blij het intern te hebben kunnen oplossen met voor de kinderen bekende leerkrachten.  
 
Morgen, 1 februari, is juf Rowena van groep 7/8B en C voor het laatst. Begin van het schooljaar wisten 
we dat zij per 2 februari werkzaam zal zijn op een andere school. Wij bedanken juf Rowena voor haar 
inzet en wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek! Juf Sandra en meester Theo  gaan vanaf 6 
februari op dinsdag lesgeven in groep 7/8B (juf Sandra) en 7/8C (meester Theo). Dit betekent dat 
meester Patrick op woensdag gaat werken i.p.v. dinsdag.  
 
Juf Amber gaat de komende periode 4 dagen werken. Op dinsdag zal juf Tanja voor de groep staan.  

 
Studiemomenten team 
Maandag 13 februari staat er weer een studiedag op de agenda. Wij gaan deze dag onder andere 
gebruiken voor de opbrengstanalyse en de rekenmethode. Alle leerlingen zijn die dag vrij. Het 
jaarrooster kunt u vinden in Schoolpraat.  
 
Instroomgroep 
Maandag 9 januari is de instroomgroep gestart op locatie In ’t Veld. De 
kinderen die van december t/m juni 4 jaar worden, starten in deze groep. Het 
was even wennen voor de kinderen, starten in een kleine groep, maar het ging 
al snel goed. Juf Mell en juf Eva kijken ernaar uit binnenkort meer kinderen te 
kunnen verwelkomen.    
 
Overzicht jaarplan 
Dit schooljaar werken wij aan verschillende doelen. Zo werken we aan onderzoek naar een nieuwe 
rekenmethode welke we volgend jaar in gebruik willen gaan nemen. Ook zijn we gestart met het 
schrijven van het taalbeleidsplan en ‘bouwen’ we aan de omgeving van een digitaal rapport voor de 
leerlingen. Dit schooljaar krijgt iedereen nog het ‘oude’ papieren rapport mee. Het ‘overzicht jaarplan’ 
is te vinden op de website.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
https://www.obshannieschaft.nl/wp-content/uploads/2023/01/Overzicht-jaarplan-Hannie-Schaft-.pdf
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Inloopochtenden groep 1-2 
De inloopochtenden bij de kleuters worden druk 
bezocht. Woensdag 25 januari was dit voor de 5de  
keer. We zien enthousiaste kinderen en ouders. 
Dit keer werd er gewerkt in het thema Winter.  
De inloopochtenden in 2023 zijn op:  
Donderdag 23 februari  

Maandag 20 maart 

Vrijdag 7 april 

Dinsdag 23 mei 

Donderdag 29 juni 

Woensdag 19 juli 

Noteert u ze alvast in uw agenda? 
 

Cito-toetsen 

Zoals elk jaar in januari/februari worden in de groepen 3 t/m 8 

verschillende toetsen afgenomen. Deze landelijke toetsen worden op 

elke basisschool afgenomen. Groep 8 heeft ze inmiddels allemaal 

afgerond, de groepen 3 t/m 7 zijn met de laatste toetsen bezig. Dit 

schooljaar zijn we gestart de toetsen zoveel mogelijk digitaal af te 

nemen d.m.v. Leerling in Beeld. Cito is hiertoe overgegaan.  

 

Inschrijven broertjes en zusjes (herhaling) 

Momenteel komen er veel aanvragen binnen voor inschrijvingen van nieuwe kleuters. Omdat we 

niemand willen teleurstellen, vragen we ouders met kinderen uit geboortejaar 2019-2020 hun 

kind(eren) z.s.m. in te schrijven. Een inschrijfformulier kan worden opgehaald bij de administratie of 

directie. 

Rapporten 
Vrijdag 24 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het rapport mee. De oudergesprekken voor 
de groepen 3 t/m 7 zullen plaatsvinden in de week van 19 maart. Voor de groepen 1-2 is dit in de 
week van 3 april. We praten dan over de vorderingen in de klas. Via Schoolpraat krijgt u een 
uitnodiging om in te tekenen. De kinderen van groep 8 krijgen deze of volgende week het definitieve 
advies voor het Voortgezet Onderwijs.  
 
Kinderkermis (24 februari) 
Op vrijdag 24 februari is het eindelijk weer zo ver: de Kinderkermis! Op deze dag komen alle kinderen 
én leerkrachten verkleed naar school. In de ochtend zijn er door de hele school leuke spelletjes te 
spelen, quizvragen te beantwoorden, lekkere snacks te halen en andere leuke activiteiten te doen. In 
de middag doen wij een filmkeuze uur, de kinderen mogen dan zelf kiezen welke film zij willen kijken. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben er enorm veel zin in! 
 
Vacatures 
We hebben twee vacatures openstaan. Een voor een zwangerschapsverlof in groep 1-2 en een voor 
een zwangerschapsverlof in groep 4/5. Mocht u iemand weten, dan mag u zeker naar de vacatures 
verwijzen op de website van Zaan Primair.  
 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
https://zaanprimair.easycruit.com/vacancy/3102825/225083?iso=nl
https://zaanprimair.easycruit.com/vacancy/3075507/225083?iso=nl
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Een berichtje van onze schoolondersteuner Denise Abdoelkariem 

Beste ouders/verzorgers,  
  
Graag stel ik mijzelf in deze nieuwsbrief aan u voor. Mijn naam 
is Denise Abdoelkariem en ik ben de schoolondersteuner van OBS Over 
de Brug, locaties Hannie Schaft en In ’t Veld. Vanuit het 
Dienstencentrum van Zaan Primair ben ik aangesloten bij de school. Ik 
ben orthopedagoog van beroep en vanuit mijn rol als 
schoolondersteuner denk ik samen met leerkrachten en intern 
begeleiders mee over het onderwijs en de ondersteuning voor de 
leerlingen op de scholen. Vanuit een zo breed mogelijk perspectief 
probeer ik de leerlingen én de leerkrachten van dienst te zijn door te 
kijken wat er kan, waar we mogelijkheden zien en hoe we leerlingen in 
deze belangrijke periode op de basisschool kunnen ondersteunen, 
waarbij het doel altijd is om kinderen te laten ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en hun 
welzijn voorop staat. U kunt mij tegenkomen in of bij de school, tijdens ondersteuningsteams of andere 
overlegmomenten. 
  
Wie weet tot binnenkort! 
  
Hartelijke groet, 
Denise Abdoelkariem 
 
Oproep | Sterke mannen/vrouwen gevraagd! 
Voor het verplaatsen en repareren van de zandbak op het kleuterplein zijn we dringend op zoek naar 
een paar sterke/handige mannen/vrouwen die ons hierbij willen helpen. Wilt u ons hierbij helpen, 
geef dit dan even door aan Nora.   
 
Belangrijke data februari 

Maandag 6 februari MR-vergadering 

Maandag 13 februari Studiedag, leerlingen vrij 

Donderdag 16/vrijdag 17 februari  Collecte 

Donderdag 23 februari  Inloopochtend groepen 1/2 

Vrijdag 24 februari Kinderkermis 
Rapport mee 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
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Activiteiten in de voorjaarsvakantie  
 
Voorjaarspotje maken 

In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen met bolletjes, takjes en veertjes een vrolijk voorjaarspotje 
maken. Of kleur, knip en plak een winterpuzzel op hout. Het knutselen is dagelijks van 25 februari tot 
en met 5 maart van 11 uur tot 16 uur. Daarnaast is In de boerderij de tentoonstelling Koeiengeloei. 

Wist je dat al onze koeienrassen afstammen van de oer-os? Wist je dat we koeien niet alleen maar 
voor de melk gebruiken? En waarom lopen er eigenlijk koeien rond in natuurgebieden? Dat zijn 
allemaal vragen waar je tijdens deze tentoonstelling antwoord op krijgt. Bij deze tentoonstelling krijg 
je informatie op verschillende manieren. Zo is er een Electro spel, een draaischijf, kijkgaten en er zijn 
videobeelden te zien, Kom dus gezellig langs en leer alles over de koe! 

Wat je verder moet weten 

• Wanneer 
van 1 februari tot en met 30 april 

• de hele dag van 11:00 tot 16:00 uur 
Locatie 
Informatieboerderij Zorgvrij (boerderij is gesloten op maandag en dinsdag) 

• Kosten 
€ 3,50 per kind 

• Leeftijd 
vanaf 4 jaar 

• Parkeren 
Er is voldoende parkeergelegenheid 

• Aanmelden 
aanmelden is niet nodig 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
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Kunsttentoonstelling ‘De ideale wereld’ 
Wij zijn drie kunstdocenten (Myra Emmen Riedel, Paulien 
Heemskerk en Vera van Heusden) die een grote 
kunsttentoonstelling willen maken gemaakt door kinderen uit 
Zaanstad, van 8 t/m 12 jaar oud. 
  
Het thema is “de ideale wereld”.  
Dat houdt in dat kinderen onder begeleiding van kunstvakdocenten 
kunstwerken gaan maken met als thema “De ideale wereld”. Ze maken 
hierbij gebruik van verschillende materialen en werken zowel 2D, 3D als 
digitaal. Ons doel is dat de kinderen door middel van creativiteit hun verhalen 
en ervaringen met elkaar delen. 
 
Wij willen als kunstdocenten de kinderen uitdagen om grote kunstwerken te 
maken waarbij ze hun fantasie de vrije loop geven. Denk hierbij aan grote 
vellen papier waar tekeningen en schilderwerk op gemaakt worden. En bouwsels van hout, karton of 
doek. 
  
We vinden het belangrijk dat de tentoonstelling het verhaal van de kinderen vertelt. Door middel van 
de kunstwerken maar ook door een audio of video opnames waar kinderen hun verhaal kunnen 
vertellen. Deze opnames vormen een onderdeel van de expositie. 
  
Om dit te kunnen realiseren hebben we natuurlijk kinderen nodig. Daarom zoeken wij kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar die gemotiveerd en enthousiast zijn en mee willen werken aan dit experiment. 
We gaan werken bij Fluxus in de Verkade fabriek aan de Westzijde te Zaandam op dinsdagmiddagen 
van 16 tot 17.30 uur. De kosten voor deelname voor 10 lessen inclusief een naslagwerkje bedragen € 
50,- per kind. 
  
We zouden het heel fijn vinden als de bijlage in een nieuwsbrief van de school naar de ouders 
verzonden wordt. En is het mogelijk een poster in de school op te hangen? Dan komen wij dit graag 
doen. 
                                                                                                                             
Met vriendelijke groet, 
Myra Emmen Riedel, Paulien Heemskerk, Vera van Heusden 
  
  

Locatie :                              Fluxus, Verkadefabriek, westzijde te Zaandam 
Wanneer:                           Dinsdagmiddag 16-17.30 uur. 
Data:                                    Start 7 maart. 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11, 18 april, 9, 16 en 23 mei 2023 
Tentoonstelling               Verkadefabriek bij Fluxus: 3 juni 2023 
Bijdrage:                             € 50,- per kind, inclusief naslagwerk 
Opgeven:                           Website Fluxus of bij Veravheusden@gmail.com 

  

 

 

 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
https://go-kids.nl/zaanland/agenda/voorstelling-de-winter-gruffalo-3-bij-zaantheater-in-zaandam
https://go-kids.nl/zaanland/agenda/voorstelling-de-winter-gruffalo-3-bij-zaantheater-in-zaandam
https://go-kids.nl/zaanland/agenda/voorstelling-de-winter-gruffalo-3-bij-zaantheater-in-zaandam

