ALGEMEEN LOGBOEK
Barendrecht, 5 oktober 2016

18e jaargang

ALGEMEEN
Ouderraad
Wij hebben sinds dit schooljaar flink wat nieuwe ouders in onze ouderraad.
Daarom willen we graag de voltallige OR aan u voorstellen. Hieronder leest u
welke ouders en teamleden deel uit maken van de OR van de Zeppelin.
Hallo, ik ben Desiré Roes, moeder van CJ (groep 3) en
Myla (groep 1).
Ik werk in de jeugdhulpverlening en help gezinnen in
crisistijden weer op weg.
Stiekem wilde ik eigenlijk altijd juf worden en daarom
vind ik het heel leuk om me in te zetten en mee te helpen op de Zeppelin.
Samen met de andere OR-leden hopen we er een
mooi jaar voor de kinderen van te kunnen maken.
Mijn naam is Lesley Bosch en ik ben sinds kort aangesloten bij de OR. Mijn dochter Ivy zit in groep 3 en
mijn zoontje Quinn is net in de kleuterklas begonnen
bij Lonneke en Brenda. Samen met mijn partner
Henk wonen we in het Havenkwartier in Barendrecht. In het dagelijks leven werk ik als Account Manager bij het leukste online marketing bureau van
Nederland, Pixelfarm. Mijn motivatie om bij de OR te
gaan is omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan de activiteiten die georganiseerd worden op school. Hiervoor hebben we natuurlijk meer ouders nodig dan alleen de OR leden, want er is genoeg te doen
:) Ik heb er in ieder geval zin in om mijn bijdrage te kunnen leveren!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ana van Elswijk en ik ben de moeder van Raúl.
Mijn zoontje zit dit schooljaar (2016-2017) in groep 4. Mijn
gezin bestaat uit mijn echtgenoot en mijn zoontje. Verder
hebben we nog 2 katten waar we allemaal dol op zijn.
Tot aan de geboorte van mijn zoontje heb ik altijd, bij verschillende bedrijven en in verschillende functies, fulltime
gewerkt. Nu werk ik part-time en dat bevalt uitstekend.
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Sinds vorig schooljaar zit ik in de OR en heb toen actief meegeholpen met de
voorbereidingen van meerdere activiteiten. Het is leuk om te doen en je wordt
uitstekend beloond door het zien van de gelukkige gezichten van de kinderen. Ze genieten altijd zo van alle extra activiteiten op school dat dat alleen
al een reden is om van alles voor ze te doen. Ik doe het ook met veel plezier.
Dit schooljaar ga ik dan ook weer mijn best doen om alles zo goed mogelijk te
regelen.
Hoi, ik ben Marieke, moeder van Kian (groep
3) en Sten (2,5 jaar). Ik ben getrouwd met
Guido en woon in Barendrecht.
Na mijn studie Commerciële Economie ben ik
in de marketing en communicatie terecht
gekomen. Sinds anderhalf jaar ben ik deels
verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van een bedrijf in de groenten en
fruit branche in Barendrecht. De OR heeft vorig jaar afscheid genomen van enkele OR leden, daarom kom ik sinds dit schooljaar de
OR versterken. Samen met de andere OR leden hoop ik er weer een mooi jaar van te maken.
Even voorstellen...
Mijn naam is Joyce Rijnders (30 jaar) en ik ben mama van
Dean (5 jaar) en Abby (10 maanden). Mijn oudste kind zit in
groep 2.
Als ik niet druk bezig ben met mama zijn, werk ik in een kledingwinkel. Verder vind ik het leuk om creatief bezig te zijn.
Iets wat goed van pas kan komen bij de OR!
Hoi allemaal,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Kawita Ghiraw en ik
ben de moeder van Dayumae (groep 4) en Jane (groep 1).
Momenteel werk ik parttime, zodat ik ook meer tijd voor mijn
meiden heb.
Ik zit al een tijdje met veel plezier in de OR. Op deze manier
draag ik zo mijn steentje bij aan alle leuke activiteiten die op
de Zeppelin worden georganiseerd.
Ook dit jaar wil ik mezelf weer voor de volle 100% inzetten.

Pa gi n a

2

van

6

Ik ben Brenda de Bruin. Ik ben getrouwd met
Steve en samen hebben wij 3 kinderen. Rowan is
16, Megan is 11 en Marvin is 7. De twee oudsten
hebben ook op de Zeppelin gezeten en zitten nu
op het Dalton Lyceum Barendrecht. Marvin zit in
groep 4 bij juffrouw Liesbeth.
Ik werk als leerkracht op de Zeppelin. Ik geef op
donderdag de plusklas les en ook vervang ik regelmatig in alle klassen op de Zeppelin.
Mijn hobby’s zijn paardrijden, handballen en lezen. Ook vind ik het heerlijk om te reizen en te
wandelen met de hond.
Ik zit in de OR omdat ik het leuk vind om te helpen bij alle leuke activiteiten die
er op school plaatsvinden. Je krijgt zoveel energie als je de kinderen ziet genieten.
Ik hoop dat we dit jaar veel ouders enthousiast kunnen krijgen om bij de verschillende activiteiten te ondersteunen.
Ik ben Monique van der Velden en ik werk al sinds 1999 op De
Zeppelin. Eerst als LIO-stagiaire en later als juf. Jarenlang heb
ik met veel plezier in groep 1/2 lesgegeven. Nu werk ik al weer
3 jaar in de middenbouw. Dit jaar heb ik samen met Venessa
de verantwoording over groep 4/5. Zelf heb ik ook kinderen.
Alexander van 13 jaar, Iris van 11 jaar en Chris van 4 jaar. Naast
mijn werk als juf werk ik ook als fotografe. Tijdens feestelijke en
bijzondere activiteiten op De Zeppelin zult u mij vast met mijn
camera zien lopen!
Hallo,
Ik ben Elly Kayser, woon in Zwijndrecht en ben een gelukkige oma van een kleindochter van 5 jaar.
Sinds 3 jaar werk ik op ODS de Zeppelin in groep 1/2 de
Vlinderklas.
Daarvoor heb ik vele jaren in Zwijndrecht gewerkt.
Mijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag.
Ik ben lid van de ouderraad, die zeer betrokken is bij alles
wat we op school doen.
Mijn hobby’s zijn lezen, knutselen en kleding maken voor
mijn kleindochter.
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Hallo ouders/ verzorgers van al onze kinderen,
Ik denk dat de meeste ouders mij wel kennen. Ik ben al jaren werkzaam op De Zeppelin als locatieleidster en ik doe
dat nog altijd met heel veel plezier.
Vanuit mijn rol als locatieleidster, zit ik als adviserend lid in
de OR.
Ik vind het altijd erg mooi om te zien hoe bevlogen deze
ouders zijn die zoveel voor uw kind(eren) doen. Soms denk
ik weleens dat we er te makkelijk over denken, maar zonder
deze ouders kunnen veel feesten/activiteiten niet doorgaan. Onze leerkrachten, en natuurlijk ook alle kinderen, zijn erg afhankelijk van
een betrokken en enthousiaste OR.
Ik verheug mij erop om dit jaar met deze (nieuwe) OR aan de slag te gaan en
weer veel moois voor alle kinderen te kunnen organiseren!

Project-/Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek krijgen de
kinderen net als vorig jaar weer een workshop van Ruth. Ze gaan lippenbalsem,
wonderdeeg, zeep of tandpasta maken.
Net als vroeger!
Aan de kinderen is ook gevraagd om
oude spreuken/wijsheden te verzamelen
bij hun opa, oma of oudere buurman/vrouw. Het is de bedoeling dat ze
deze spreuken en/of wijsheden meenemen naar school en daar een tegeltje van
te maken.
In de groepen worden boekbesprekingen
gehouden en er wordt extra veel (voor)
gelezen in de hele school. Net als ieder jaar zingen we het lied van Kinderen
voor Kinderen. Dit jaar heet het lied ‘Voor altijd jong’.
Op donderdag 13 oktober is in elke klas te zien waar de kinderen hard aan
hebben gewerkt tijdens de Kinderboekenweek. Iedereen, ook opa`s en oma`s,
zijn deze avond van harte welkom tussen 18.30 en 19.30 uur. Tot dan!

Boekenmarkt
Woensdag 12 oktober organiseren wij, in samenwerking met boekhandel “de
Read-Shop” aan de Middenbaan, onze jaarlijkse boekenmarkt.
De kleutergroepen kunnen vanaf 12 uur met hun ouders de boekenmarkt bezoeken.
De groepen 3 t/m 8 brengen een bezoek aan de markt onder schooltijd, zie
schema.
De markt is er tot 12.30 uur, zodat leerlingen na schooltijd ook nog een boek
kunnen aanschaffen.
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De prijzen van de boeken variëren van 5 euro tot ongeveer 30 euro.
Tijdschema:









9.00 - 9.20 uur:
Groepen 7
9.20 - 9.40 uur:
Groep 6a & groep 5
9.45 - 10.05 uur:
Groep 4 & groep 4/5
10.15 -10.35 uur:
Groep 3
10.35 - 11.05 uur:
Groep 6b
11.05 - 11.25 uur:
Groepen 8
Na 12.00 uur de kleuters en andere belangstellenden

Gezonde pauzehapjes
Heel veel scholen willen zichzelf profileren als “De gezonde School”. Een lofwaardig streven, en toch willen wij zover niet gaan. Het brengt met zich mee
dat er allerlei voorschriften en verboden komen, daar voelen wij op de Zeppelin niets voor. Voeding, daar gaat u als ouders zelf over.
Toch willen we u een paar gedachten meegeven: Sommige pauzehapjes zijn
lastig, andere hapjes zijn niet bijster gezond. Een paar voorbeelden: Een hele
appel is voor de meeste kleine kinderen niet te doen en de juf kan onmogelijk
al die appels schillen en kleinmaken. Een hele boterham is voor veel kleuters
een hele klus en kost te veel tijd. Snoep is ècht uit den boze, maar allerlei goedbedoelde hapjes vallen hier eigenlijk ook onder. Croissants bevatten ècht veel
vet. Zoutjes en chips horen niet op school thuis, dipstengels met chocopasta of
smeerkaas zitten vol met kleurstof en suiker, dus ook niet aan te raden.
Wat dan wel? Het is maar een tussendoortje; dus één ding is genoeg. Een enkel
stukje fruit, geschild en kleingemaakt is prima. Rauwkost zoals snoeptomaatjes,
komkommer, stukjes paprika… lekker! Een halve boterham kan ook best, geef
niet te veel mee en denk vooral aan de voedingswaarde en de overbodige
en soms schadelijke stoffen die erin kunnen zitten. Dat geldt zeker ook voor het
drinken wat de kinderen meekrijgen: geen frisdrank a.u.b.
Wij wensen u en uw kinderen veel gezondheid en wijsheid toe!
Team ODS de Zeppelin

Dak
De ergste hitte is inmiddels voorbij. Wij hechten er aan u te informeren over
onze keuze om het rooster te handhaven en de redenen daarachter. Sinds kort
hebben wij op de school een nieuw dak met isolatie en reflectie. Dit blijkt uitstekend te werken tegen oververhitting. De temperatuur in het gebouw is daardoor de afgelopen weken netjes binnen de perken gebleven. Heel veel scholen kozen, onder druk van de media, voor een tropenrooster. Buiten dat voor
de Zeppelin de noodzaak ontbrak worden door zo’n rooster heel veel mensen
voor problemen gesteld. Dat geldt zowel voor de TSO, de BSO als voor werkende ouders die niet zomaar opvang kunnen organiseren.
Mocht het zich in de toekomst voordoen dat de temperatuur echt niet meer
hanteerbaar is, dan wordt u tijdig door ons geïnformeerd.
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Oudertevredenheidsonderzoek
U bent van ons gewend dat we om de paar jaar een tevredenheidspeiling
houden. Op die manier proberen we op de hoogte te blijven van wat er leeft
bij kinderen, ouders en personeelsleden. Tot nu toe deden we dat met “Scholen met Succes”. Dat gaan we dit jaar anders doen.
Sinds dit jaar is het mogelijk om via “Vensters” vragenlijsten af te nemen. Via de
website Scholenopdekaart.nl kunt u hierover informatie inzien en na de afname ook de resultaten teruglezen. De vragenlijsten van “Vensters” zijn compacter en de rapportage is ook veel concreter, vandaar dat we de keuze gemaakt hebben om deze aan u voor te leggen.
Ons voornemen is om hier direct na de herfstvakantie mee te starten. Uiteraard
hopen wij van harte dat iedereen hieraan mee wil doen. Het is niet verplicht,
maar voor ons en de kinderen op school wel heel waardevol! Verdere informatie volgt!

Ontruimingsoefening
Vorige week woensdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Vlak
na de pauze ging het alarm af en moest iedereen het gebouw verlaten. De
groepen die aan het gymmen waren konden in de gymzaal blijven, omdat in
dat deel van de Waterpoort het alarm niet af ging. Dit was de eerste keer dat
ook Kibeo meedeed aan de oefening.
De ontruiming verliep rustig. Iedereen was binnen enkele minuten uit de school.
De observant was tevreden hoe alles verliep en had slechts enkele verbeterpunten die de BHV’ers in het ontruimingsplan zullen opnemen.
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