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Beste ouders/verzorgers, 
 
De tweede Nieuwsbrief van 2023. Vandaag begint, na een ontzettend leuke, gezellige Kinderkermis, de 
voorjaarsvakantie. We wensen iedereen heel veel plezier en zien elkaar weer op maandag 6 maart. 
Fijne vakantie!  
 
Team Hannie Schaft 
 
Teamnieuws 
Vrijdag 25 maart is de laatste werkdag van juf Luna, daarna begint haar zwangerschapsverlof. Het is 
ons gelukt vervanging te vinden voor dinsdag t/m vrijdag. Op dinsdag en donderdag staat juf Rachelle 
voor de groep, op woensdag en vrijdag juf Maaike. Juf Maaike heeft de afgelopen weken ook andere 
groepen vervangen. Juf Rachelle en juf Maaike zullen er zijn tot aan de zomervakantie. Voor de 
maandag zijn wij nog op zoek naar vervanging. Daarvoor zijn wij in gesprek met externen.  
 
Per 1 april zal juf Ingrid Schaefers starten als adjunct-directeur. Zij zal 4 dagen gaan werken, verspreid 
over locatie Hannie Schaft en locatie In ’t Veld. Dit betekent dat vanaf 1 april 4 dagen per week directie 
aanwezig zal zijn op de Hannie Schaft. We heten juf Ingrid welkom in beide teams en wensen haar veel 
plezier en succes! 
 
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 tweede deel van het schooljaar enkele stagiaires in de school. Juf Marit van Bilsen is 2e-jaars 
pabostudent en loopt tot de zomervakantie stage bij juf Leonie in groep 7/8B op donderdag.  

 
Studiemomenten team | Jaarplan 
Maandag 13 februari stond een studiedag gekoppeld aan het 
Jaarplan op de agenda. We hebben onder begeleiding van 
Martijn Rost (Zaan Primair) en Denise Abdoelkariem 
(schoolondersteuner) met elkaar de opbrengstanalyse 
gemaakt en doelen voor de komende periode gesteld. Ook 
hebben we stappen gemaakt in het proces naar een nieuwe 
rekenmethode. Fabiënne Smulders en Stephanie van Duyse, 
directeur en intern begeleider van de Vlashof in Tilburg 
hebben ons hierin begeleid en hun ervaringen met ons 
gedeeld. Inmiddels hebben we twee zichtzendingen en 
presentaties voor het team aangevraagd.  
 
Uitstapjes  
Groep 7/8B is afgelopen 
twee vrijdagen naar het 
Zuiderzee College gegaan 
om Wetenschap & 
Techniek te volgen. We 
hebben met VR-brillen 
gewerkt, robots 
bestudeerd en huizen 
ontworpen.  
 

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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Valentijnsdag 
Op Valentijnsdag is de liefde verspreid over de hele school. De 
oudercommissie had wat knutselwerk voorbereid en alle leerlingen konden 
een hartje prachtig versieren en liefdesberichtjes en complimenten 
opschrijven. Het was ontzettend leuk om te zien wat voor prachtige creaties 
de leerlingen (en sommige juffen/meesters!) hadden gemaakt.  
 
 
 
 
 

 
           Hannie Schaft in actie! 

Dinsdag 14 februari zijn we op initiatief van de kinderen 
gestart met het inzamelen van lege flessen  voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Ook 
konden er donaties gedaan worden. De actie duurde tot 
en met vrijdag 17 februari. De kinderen hebben 
verspreid over de dagen de lege flessen ingeleverd bij 
supermarkten in de buurt. Inmiddels is het bedrag 
bekend wat is opgehaald met deze actie: €441,65! Een 
mooie opbrengst dankzij u en de kinderen! Het bedrag 
zullen wij storten op giro 555. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage namens de kinderen en het team.  

 
 
Inloopochtenden groep 1-2 
De inloopochtenden bij de kleuters worden druk 
bezocht. Donderdag 23 februari was dit voor de 
6de  keer. We zien enthousiaste kinderen en 
ouders. Dit keer werd er gewerkt in het thema 
‘Feest’. 
De inloopochtenden in 2023 zijn op:  
Maandag 20 maart 

Vrijdag 7 april 

Dinsdag 23 mei 

Donderdag 29 juni 

Woensdag 19 juli 

Noteert u ze alvast in uw agenda? 
 

Adviezen groep 8 | Centrale Eindtoets 

Inmiddels hebben alle leerlingen het definitief advies gehad voor de overstap naar het Voortgezet 

Onderwijs. In april maken zij nog de Centrale Eindtoets.  

 
 
 
 
 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
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Rapporten en oudergesprekken 
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 t/m 7 het rapport meegekregen. 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.  
 
Vooraankondiging Koningsspelen 
De Koningsspelen zullen dit jaar gehouden worden op donderdag 20 april.  
 
Terugblik Kinderkermis  
Vandaag was het eindelijk weer zo ver: de Kinderkermis! 
Alle kinderen én leerkrachten kwamen verkleed naar 
school. In de ochtend waren er door de hele school 
leuke spelletjes te spelen, quizvragen te beantwoorden, 
lekkere snacks te halen en andere leuke activiteiten te 
doen. Tijdens de kinderkermis zijn er verschillende 
prijzen gewonnen door verschillende kinderen. Als 
eerste werden er 4 kinderen gekozen die  als mooist 
verkleed waren. De keuze was lastig, want iedereen zag 
er zo mooi uit. De winnaars waren verkleed als Harry potter, 
Michael Jackson, draak en krokodil. Er was vandaag een extra prijs 
uitgereikt aan een meisje uit groep 6. Zij speelde haar rol als 
Wednesday het beste! Verder waren er nog prijsvragen op de 
gang: Raad de leerkracht, hoeveel snoepjes zitten er in de pot en 
raad de knuffelnaam. In de middag was er een filmkeuze uur, de 
kinderen mochten zelf kiezen welke film zij wilden kijken. Wat 
hebben we genoten met elkaar, het was een fantastische, 
gezellige, feestelijke dag! 
 
Fietsenstalling 
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Jaren geleden zijn afspraken gemaakt over waar de 
fietsen geparkeerd mogen worden. De kinderen van groep 1 t/m 6 parkeren de fietsen in de 
fietsenstalling achter het hek. De fietsen van de kinderen uit groep 7 en 8 mogen buiten de 
fietsenstalling geparkeerd worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Het komt weleens voor dat 
groep 7 en 8 hun fiets nodig hebben tijdens de schooldag. Denk eraan bij het parkeren van de fietsen 
dat ze niet voor een (nood)uitgang geplaatst worden. Dit is nu weleens het geval. 
 
Vacature 
Inmiddels is het gelukt de vacature voor het verlof van juf Eden in te vullen. Na de voorjaarsvakantie 
start meester Marco in de groep. Juf Eden is dan nog niet met verlof, maar op deze manier kan meester 
Remco de groep, de school en het team alvast leren kennen.  
 
Verlofaanvragen 
Regelmatig worden er verlofaanvragen ingediend met het verzoek voor bijvoorbeeld vakantie buiten 
schoolvakanties, een weekend weg, familiebezoek buiten Nederland etc. Het niet toekennen van dit 
verlof roept soms vragen op voor maatwerk, flexibiliteit vanuit school etc. Maatwerk maakt het juist 
heel lastig om verlof toe te kennen. Waarom het ene verlof wel en het andere niet is dan de vraag die 
ons vaak voorgelegd wordt. Dit zorgt soms voor onbegrip. Om deze reden houden wij ons aan wat de 
wet Leerplicht ons voorschrijft. Mocht u verlof willen aanvragen, dan vragen wij u zelf een inschatting 
te maken of dit verlof wel of niet toegekend zal worden. De redenen voor verlof staan aangegeven op  

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
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de achterkant van de gele verlofbrief. Soms gelden er strikte voorwaarden voor verlof. Houdt u er 
rekening mee dat wij hier als school om zullen vragen. Zeker m.b.t. extra vakantieverlof voor of na een 
schoolvakantie wordt door Leerplicht geen toestemming verleend. Hier worden wij op gecontroleerd.  
 
Ballen op het dak 
De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat na schooltijd ballen op het dak belanden en deze eraf gehaald 
worden. Er wordt dan gelopen op de dakpannen. Dit is niet toegestaan. Dit zorgt namelijk voor lekkage 
in de lokalen. Vriendelijk verzoek niet zelf het dak op te gaan maar het door te geven aan de conciërge 
of directie. 
 
Belangrijke data maart 

Zaterdag 25 feb t/m zondag 5 mrt Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 7 maart Groep 3 Papiermolen (juf Jolien/juf Yvette) 

Donderdag 9 maart Collecte Dierenzorg Zaanstreek 

Donderdag 9 maart  Groep 3 Papiermolen (juf Jamie) 

Vrijdag 10 maart Groep 4 Papiermolen (juf Tanja/juf Marieke) 

Dinsdag 14 maart Groep 4/5 Papiermolen (juf Luna/juf Rachelle) 

Donderdag 16 maart Groep 5 Papiermolen (juf Sandra/juf Jikke) 

Vrijdag 17 maart Groep 6 en 7/8B Rijksmuseum (juf 
Lotte/meester Theo/juf Leonie) 

Maandag 20 maart Start oudergesprekken groep 3 t/m 7 

Maandag 20 maart Groep 6/7 en 7/8C Rijksmuseum (juf 
Amber/meester Patrick) 

Dinsdag 21 maart MR vergadering locatie In ‘t Veld 

Donderdag 23 / vrijdag 24 maart Collecte 

 

Activiteiten in de voorjaarsvakantie  
Informatieboerderij Zorgvrij: Voorjaarspotje maken 

 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
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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 

Verkadefabriek Westzijde: 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. 

http://www.obshannieschaft.nl/
mailto:info@obshannieschaft.nl
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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 16.00-17.30 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 
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