
 

 

Saenstroom opdc    december 2015 

 

Wormerveer, 17 december 2015 

 
 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Op het moment dat u deze Nieuwsbrief ontvangt zit het jaar 2015 er bijna op. Voor 
Saenstroom was het weer een goed jaar! Veel aardige nieuwe leerlingen en enkele nieuwe 
docenten waar wij blij mee zijn. 
Ook hebben wij weer een geweldige ouderraad. Zij zijn met twaalf personen een goede 
vertegenwoordiging van de ouders. Naast het inpakken van chocoladeletters en het 
versieren van de school met kerstspullen werken zij ook mee als gesprekspartner als het 
gaat om onderwijskundig beleid, financiële zaken enz. 
Natuurlijk zijn er in een jaar ook altijd wat zaken die minder zijn. We hebben te maken gehad 
met twee docenten die door ziekte een hele tijd uit hun werk zijn, dat is voor henzelf maar 
ook voor de school heel vervelend. Ook enkele leerlingen worden geconfronteerd met 
ernstige omstandigheden van hun ouders, hen wensen we veel sterkte! 
 
Verzuim 
Op de site vindt u onder de knop “Saenstroom vmbo” links bij de documenten onder andere 
het Protocol Absentie. 
U kunt daarin lezen hoe wij met verzuim omgaan. Voor een aantal leerlingen komt een 
bezoek aan de leerplichtambtenaar al behoorlijk in zicht doordat die leerlingen veel keren te 
laat komen. 
 Wij merken dat er in het algemeen goed door ouders wordt gemeld dat hun zoon of dochter 
afwezig is.  
Als een leerling erg vaak ziek wordt gemeld, vragen we eerst de schoolarts om de leerling op 
te roepen. Wij merken op school dat het aantal ziekmeldingen bij een aantal leerlingen hoog 
ligt en zullen daar de komende periode extra met sommige ouders over in gesprek gaan. 
 
Knoppen op de homepage 
De hierboven genoemde knop “documenten” is er één om ook eens aan te klikken voor 
andere zaken dan verzuim. 
U ziet dan hoe wij veel zaken geregeld hebben, er zijn diverse protocollen, het 
Leerlingenstatuut, de Gedragscode Multimedia, de klachtenregeling enz. te vinden. 
Behalve documenten vindt u op de site ook foto’s en de jaarplanning. 
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Informatie-avond  
Maandag 14 december ontvingen wij de ouders van de leerlingen van groep 8 die 
belangstelling hebben voor het opdc. Wij hebben dit jaar een opvallend grote groep 
ontvangen. Onze docenten gaven enthousiast voorlichting aan een groep ouders en 
vertelden wat het opdc een leuke en goede school maakt (al zijn leerlingen meestal ook wel 
blij als het weer vakantie is). 
De ouderraad heeft de hal in kerstsfeer gebracht, de mentoren hun lokalen, dus het opdc 
zag er gezellig uit. 
 
Telefonisch contact met school 
Het gebeurt regelmatig dat ouders onze school bellen met het verzoek een bericht aan hun 
zoon/dochter door te geven. De dames van de administratie zijn altijd behulpzaam maar  dit 
betekent dat zij een klas, een mentor, een leerling moeten opzoeken, soms zelfs in de pauze 
op het plein. Wij verzoeken u rekening te houden met het feit dat dit erg bewerkelijk kan zijn. 
Spreek s.v.p. met uw zoon/dochter af dat ze na schooltijd even op hun mobiel kijken of er 
nog iets is. In echte noodgevallen vindt de administratie het natuurlijk geen probleem om u 
even te helpen. 
 
Zowel de medewerkers van Saenstroom als de leerlingen hebben het verdiend om school 
even uit het hoofd te zetten, dus het is fijn dat de kerstvakantie aanbreekt.  
 
Namens het hele team wens ik u allen hele fijne kerstdagen,  
een gezellig Oud en Nieuw en een heel mooi 2016 toe!   
 
 
Met vriendelijke groet,  
H.A. van Benthem, directeur 
 
 
 
  



Lichamelijke opvoeding 

 

Ieder jaar krijgen de leerlingen van de eerste en tweede klas een clinic die te maken heeft 

met sporten met een beperking. Deze clinics worden gegeven door Sportservice 

NoordHolland in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport.  

Deze lessen sluiten tevens aan bij de lessen Rots en Water, waarbij aandacht besteed wordt 

aan vertrouwen, samenwerking, elkaar helpen en omgaan met anderen en verschillen. 

Niemand buitenspel  

Op woensdag 25 november ontvingen alle leerlingen uit 

klas 1 een clinic ‘niemand buitenspel’. Hierbij stond het 

sporten met een visuele beperking centraal. Leerlingen 

hebben zelf ervaren hoe het is te bewegen wanneer je 

niets kunt zien en moet vertrouwen op je gehoor en de 

omgeving.  

Het was lastig voor leerlingen volledig te vertrouwen, 

maar het heeft leerlingen tijdens de lessen aan het 

denken gezet over dagelijkse dingen en aanpassingen 

in de maatschappij voor deze doelgroep. 

(S)cool on wheels  

Leerlingen van klas 2 kregen vrijdag 27 november een 

clinic (S)cool on wheels. Hierbij zitten leerlingen een les 

in een rolstoel en ervaren zo hoe het is wanneer je een 

lichamelijke beperking hebt. Van estafette tot 

rolstoelbasketbal, de leerlingen vonden het erg leuk, 

maar het is ook zeker weer fijn na de les op eigen benen 

te kunnen staan! 

Rots en Water 

Deze week ontvangen de leerlingen van klas 1 en 2 hun 

laatste lessen Rots en Water tijdens de lessen LO. Thema's 

dit jaar zijn in klas 1 "Samen sterk in een nieuwe school" en 

in klas 2 "weerbaarheid en communicatie". Er is op 

verschillende manieren aandacht besteed aan deze 

thema's. Zo heeft klas 2 gewerkt aan 

verdedigingstechnieken, focus, 

houding en (zelf)vertrouwen.   

In klas 1 is gewerkt aan houding en omgang met elkaar, maar ook 

kijken naar alles wat je wel kunt en niet naar wat niet lukt. 

Beide thema's komen in de rest van het schooljaar tijdens de 

verschillende lessen terug, leerlingen worden er steeds aan herinnerd, 

waardoor het steeds beter toegepast kan worden en helpt in een betere 

omgang met elkaar. Hierbij hebben de leerlingen, ook in de aanloop naar de lessen Niemand 

Buitenspel gekeken naar een stukje van Nick Vujicic, de man zonder armen en benen. 

De leerlingen ontvangen een certificaat met daarop de behandelde thema's en onderdelen. 



Naschoolse activiteiten 

Deze week ontvangen de leerlingen het boekje met daarin de naschoolse activiteiten van de 

tweede periode, na de kerstvakantie. De leerlingen kunnen zich voor verschillende 

activiteiten aanmelden, bij een aantal onderdelen wordt toegewerkt naar toernooien van 

Mission Olympic, maar ook de open avond in februari. Voor alles geldt: plezier en 

samenwerken staan centraal! 

Wintersport 

De wintersportreis komt steeds dichterbij. Houd rekening met de 

betalingstermijn van 1 januari a.s. en het inleveren van de benodigde 

formulieren! 

Met sportieve groet, 

Mw. S. van Bakel 
Docent LO 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderavondplanner 

Afgelopen rapportperiode heeft Saenstroom voor het eerst gebruik gemaakt van de 

ouderavondplanner. Deze planner is gekoppeld aan magister. Op een klein aantal ouders 

na, zijn de meeste ouders op de ouderrapportage middag/avond verschenen. Wel kwamen 

we er vrij snel bij het plannen achter dat wij bij een volgende keer nog een aantal zaken 

kunnen verbeteren, zodat elke ouder zich kan opgeven voor de ouderavond. Zo  is het 

belangrijk dat ouders de juiste inlogcode van magister hebben, bereikt kunnen worden op het 

juiste mailadres, maar vooral dat u tijdig wordt uitgenodigd, zodat we de tijd hebben om de 

ouderavond goed te plannen.  

Voorafgaand aan de 2e ouderrapportage avond zal u opnieuw worden uitgenodigd via de 

ouderavondplanner van Magister. Halverwege dit schooljaar zal u gevraagd worden om de 

kwaliteit van onze school aan te geven. Er zal dan ook een vraag worden gesteld over uw 

bevindingen met de ouderavondplanner.  

 

 

  



Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 
 

Op 10 december jl. hielden wij op Saenstroom een informatieavond voor ouders van 

leerlingen uit het 2e leerjaar over de profielen die vanaf volgend schooljaar bij de Zaanse 

vmbo’s in de bovenbouw worden aangeboden op kader- en basis niveau. De belangstelling 

was overweldigend. 

 

Hieronder een overzicht van de profielen per school. Verdere informatie vindt u op de 

websites van de Zaanse vmbo scholen. De mentoren van de tweede klassen gaan in januari 

en februari tijdens de LOB lessen verder in op de keuzemogelijkheden. 

 

De theoretische leerweg wordt op iedere vmbo school aangeboden. Naast verplichte vakken 

hebben leerlingen ook een aantal vakken die ze kunnen kiezen.  

 

Voor 1 april moeten de tweedejaars leerlingen van Saenstroom opdc zijn aangemeld bij de 

vervolgscholen. Het is van belang dat u ook met uw kind naar de open dagen gaat van de 

scholen om sfeer te proeven. 

 

Tijdens de LOB lessen op Saenstroom bezoeken leerlingen diverse bedrijven, krijgen ze 

gastlessen etc. Ook zijn er weer twee klassen die de maatschappelijke stage op de 

woensdagen lopen. Het is nog steeds gelukt om iedere leerling op stage te krijgen. Bedankt 

ouders en leerlingen voor de inzet bij het vinden van de stageplekken! 

 

Mevr. S. Spieker 

mentor 2d/ LOB coördinator 

 

 
 

 



 

In klas 2 krijgen de leerlingen voor het eerst LOB-lessen; elke woensdag. Klas 2B heeft 

woensdag 27 november een bezoek gebracht aan Tetrix, de mbo-opleiding voor 

metaalbewerking. 

 

Verslag Tetrix. 

We moesten voor de ingang van Tetrix staan om 8.45 uur. 

Toen het zo laat was, gingen we omkleden: overall en werkschoenen aan. 

Daarna mochten de mensen die nog niet hadden gegeten even eten. Je kon 

ook eten halen in de kantine van Tetrix.  

En toen ging het beginnen. Nog even de uitleg en beginnen maar. We 

moesten een kaarsenhouder maken die je aan de muur kon hangen, geheel 

van ijzer. 

 

Eigen ervaring: 

Ik vond het zelf erg leuk en het was heel goed georganiseerd door school. 

De mensen die ons hielpen waren erg vriendelijk. 

Mike Deumers, 2B 

 

Wonen de Spil 

Met alle tweedejaars leerlingen hebben we Wonen de Spil bezocht. Dit is een project  

waarbij je kan kennismaken met allerlei vormen van techniek, heel praktisch.    

Op de foto zijn leerlingen bezig met het leggen van een straatje. Door de afwisseling, elke 10 

minuten een andere activiteit, vonden onze leerlingen het erg leuk.  

Veel van onze oud-leerlingen hebben gekozen voor de techniek.  

Het is erg leuk om ze terug te zien als assistent bij Tetrix of bij 

Wonen de Spil. Zo zagen we Milan die na veel omzwervingen toch 

voor de bouw heeft gekozen en Menno die door de lessen op 

Saenstroom geïnteresseerd is geraakt in de metaal.       

Mw. H. Harmsen (mentor 2B)                                                                                     

 

  



Bijdragen van leerlingen 

 

Rolstoel gym                

Vandaag, vrijdag 27 november, met gym kregen we les van een man met een beperking aan 

zijn benen, hij zit daardoor in een rolstoel. 

Als eerste stelde hij zichzelf voor en vertelde wat over zijn sport, hij doet aan triatlon. Dan 

moet je een aantal km zwemmen, fietsen en als laatste sprinten. Dat kan natuurlijk niet met 

je benen als je daar een beperking aan hebt, bij het zwemmen word je het water in gelegd en 

zwem je alleen met je armen en daarna word je het water weer uitgetild, bij het fietsen krijg je 

een soort hele lage ligfiets met 3 wielen en trap je zeg maar met je armen en bij het sprinten 

sprint je natuurlijk niet met je benen maar krijg je een speciale racerolstoel. Hij vertelde ons 

ook hoe zijn benen verlamd werden, hij had een vliegtuig ongeluk, en hij vertelde ons ook dat 

hij “niet” zielig gevonden wilt worden. Nadat hij dit allemaal verteld had mochten wij even 

wennen in een rolstoel, we leerden hoe we moeten rijden, sturen en remmen en daar gingen 

we op oefenen.  

Toen we al een beetje aan de rolstoelen gewent waren gingen we een estafette doen, ik 

vond dat best moeilijk. We moesten in onze rolstoel zo snel mogelijk naar de overkant en 

daar een rondje draaien om een pion, als we die raakten moesten we er nog een rondje 

omheen draaien. Dat vond ik het moeilijkste want ik raakte het pionnetje nogal vaak. Als 

iedereen van je team geweest was moesten we zo snel mogelijk de rolstoelen weer in het 

zelfde rijtje zetten en er achter gaan staan. Als laatste gingen we basketballen, ook dat vond 

ik best moeilijk.   

Ik vond deze gymles heel erg leuk omdat je je dan kan voorstellen hoe het is om een 

beperking te hebben en dat is heel erg lastig ben ik achter gekomen. Het doel van de les 

was jezelf plaatsen in hoe het is om een beperking te hebben. 

Jacky Luttikhuis 

Klas 2D 
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Beste broodje makers in Saenstroom opdc. 

Dit is jullie verslaggever: Huseyin 

Op het Saenstroom opdc zijn er twee jongens die de beste broodjes gezond maken. 

Ze zijn allebei 13 jaar, en ze heten Stefano en Huseyin uit klas 2A.Ze maken  elke 

donderdag voor 1 euro een broodje. 

Wat zit er in de broodjes: 

Beetje boter 

Kipfilet 

Kaas 

Tomaat 

Komkommer 

Ei 

Peper en zout 

Ze zijn heel lekker en het is echt aan te raden. 

Ze hadden afgelopen donderdag 27 broodjes gemaakt dat zijn echt veel. 

  

 

 

Juf getrouwd  
Van onze verslaggever: Naomi 2A  

Op Saenstroom opdc is een docent getrouwd op haar 52-jarige 

leeftijd  en ze trouwde op maandag 23 november en er waren 

wel 120  gasten en er was ook Surinaamse kip en pastei en het 

was een hele mooie bruiloft.    

 

 

Meisje heeft al stage plek! 

Iedereen moet stage lopen. Een meisje van 14 heeft al 

een stage plek bij een leuke gymvereniging. Ze heeft er 

heel veel zin in. Het is in Assendelft en ze helpt bij wat 

kleinere kinderen. Zelf zit zij ook op turnen maar niet in 

de groep waar zij bij helpt. 

 

Mila Adema 

 



Trefbal klas 2F vs klas 2E 

Op maandag 1 december heeft klas 2F  tegen klas 2E  een trefbal toernooi gehouden. De 

wedstrijd begon om 14:00 na de laatste pauze van de 2 klassen. De meester van klas 2F 

(Henk de Vos) had de andere meester uitgedaagd om een trefbal toernooi te houden. De 

klas 2E had in plaats van normaal gym een trefbal toernooi en voor de klas 2F betekende dat 

2 lesuren meer gym. De wedstrijd begon met een uitleg en daarna 20 minuten een fort 

bouwen van materialen op het whiteboard waren geschreven. Daarna was er een uitleg van 

het spel. De wedstrijd was begonnen maar het was wel oneerlijk voor klas 2F want in klas 2E 

waren grotere kinderen en wat sterkere. Een jongen zat op honkbal en was daarmee de 

beste speler in het potje. Het eerste potje ging naar klas 2E, ze hadden de bunker van klas 

2F kapot gemaakt. Hoe ze het voor elkaar kregen weten wij ook niet, maar het had 

waarschijnlijk te maken met de gooi kunst van iemand van 2E. Het 2e potje ging naar klas 2F, 

net op het nippertje! Er zaten 2 kinderen van klas 2E vast in de bunker en werden uiteindelijk 

af gegooid. En het laatste potje was voor 2E, het was een snel potje en duurde maar 5 

minuten. Dus uiteindelijk heeft klas 2E gewonnen maar volgens mij hebben beide klassen 

veel lol gehad. 

Corne van der Wal 

 

Sinterklaas surprises OSA 

Afgelopen donderdag en vrijdag was er sinterklaas en toen gingen wij surprises uitpakken. 

Er waren mooie en leuke surprises gemaakt en ook leuke cadeaus. 

We hadden ook lekker snoepgoed. En het was ook heel gezellig.  

De juf deed ook mee aan het feest. Er was een gouden tas en er waren een paar 

voetbalvelden als surprise. Er waren super mooie gedichten. 

Gemaakt door Quint en Yannick, klas OSA 

 

 

     

 

 

 

 

  



Kerstkransjes maken 

 

Wat heb je allemaal nodig? 

 Ovenpapier 
 Uitsteekvormpjes of een glas 
 Deegroller 
 Bakkwastje 
 Eventueel appelboor 

Ingrediënten voor kerstkransjes 

o 200 gram bloem 
o 130 gram roomboter 
o 100 gram suiker 
o 1 ei 
o 1 zakje vanillesuiker 
o Snufje zout 
o Amandelschaafsel  

Hoe maak je kerstkransjes? 

 De boter in kleine stukjes snijden en in een kom doen 
 Doe de bloem, suiker en een snufje zout en een half ei (eerst even klutsen en dan de 

helft erbij gieten) bij de boter en kneden maar! Doorgaan tot je een mooi samenhangend 
deeg hebt 

 Doe de deegbal in huishoudfolie en leg de deegbal ongeveer 10 min in de koelkast 
 Ruim in tussen tijd alvast je keuken op 
 Verwarm de oven alvast voor op 150 graden 
 Als het deeg lekker koel is een beetje bloem op je aanrechtblad strooien en de bal 

uitrollen met deegroller tot je een plak hebt van ongeveer 5 mm dikte 
 Nu steek je de koekjes uit met speciale uitstekers of met een glas. Het gat in het midden 

maak je met de appelboor of mesje  
 Leg de koekjes nu op de bakplaat (ovenpapier eerst op de bakplaat leggen) 
 Bestrijk de koekjes met een bakkwastje met de rest van ei 
 Bestrooi de koekjes met het amandelschaafsel  
 Bak de koekjes in ongeveer 20 minuten lichtbruin (midden van de oven) 
 Nog heel even laten afkoelen op een rooster en smullen maar 

1 Persoon 15 personen  

200 gram bloem 3 kilo bloem 

130 gram roomboter 2 kilo roomboter 

100 gram suiker 1,5 kilo suiker  

1 ei  15 eieren 

1 zakje vanille suiker  15 zakjes vanille suiker 

Snufje zout  ---  

 Amandelschaafsel 

  



  



Saenstroom wenst u fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!!! 

  
 


