
 

 

 
 
 
 
 
  
  

steeds de discussie moet worden gevoerd 

met de leerlingen over hun mobieltje.  

Op onderwijskundig gebied hebben we de 

schoolinspectie op bezoek gehad die 

tevreden over onze school was. Wel hebben 

we een aantal tips gekregen waarmee we 

aan de slag zijn gegaan.  

Activiteiten 

In het nieuwe schooljaar startten we direct 

met een leuke introductieweek om er voor te 

zorgen dat de leerlingen zich snel thuis 

gingen voelen op het opdc en in hun nieuwe 

klas. Daarnaast waren er zoals ieder jaar 

heel veel mooie sportactiviteiten voor alle 

klassen. De activiteiten met betrekking tot de 

LOB lessen in leerjaar 2 zijn ook van start 

gegaan, evenals de burgerschapsvorming 

activiteiten in leerjaar 1.  

De ouderraad  

Dit schooljaar was de ouderraad snel 

compleet. Zij zijn met acht personen met 

kinderen uit de 1e of 2e klas. Zij werken mee 

als gesprekspartner als het gaat om 

onderwijskundig beleid, financiële zaken 

enz. Daarnaast werken de leden ook mee 

met praktische zaken als het inkopen van de 

chocoladeletters voor de leerlingen en het af 

en toe helpen met ouderavonden, zoals de 

afgelopen informatie avond voor ouders van 

leerlingen uit groep 8. Vorige week hebben 

we uitgebreid gesproken over een protocol 

voor leerlingen die een hulphond mee naar 

school nemen. Ook hebben ze goede 

ideeën over hoe we onze open avond nog 

beter kunnen vormgeven. Over het project 
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Beste ouders/ verzorgers,  

Het jaar 2019 is alweer bijna voorbij. Voor 

Saenstroom was het een jaar van 

afscheid nemen, een persoon die met 

pensioen ging, een collega die een baby 

kreeg, afscheid van enkele collega’s en 

een geweldige groep 2e klas leerlingen, 

maar ook het welkom heten van veel 

aardige nieuwe leerlingen en enkele 

nieuwe medewerkers. Het is fijn om te 

ervaren dat de sfeer én de werksfeer in 

school na de gebruikelijke wenperiode tot 

de herfstvakantie goed is en dat de 

meeste leerlingen het erg naar hun zin 

hebben op school.   

Op directieniveau vond er in mei een 

wisseling van de wacht plaats. Dhr. van 

Benthem is als waarnemend directeur aan 

de slag gegaan bij Compaen en ik ben op 

zijn plek als waarnemend directeur 

Saenstroom terecht gekomen. Samen met 

twee nieuwe leerjaarcoördinatoren, mevr. 

Jansen en dhr. Kraaijeveld, zijn wij als 

nieuwe schoolleiding van start gegaan.  

In onze startvergadering hebben we veel 

aandacht besteed aan ons nieuwe beleid 

voor wat betreft het gebruik van mobiele 

telefoontjes in de school. Leerlingen 

mogen alleen nog in de pauze van 12.00-

12.30 op hun mobiele telefoon. Na iets 

meer dan vier maanden kunnen we 

zeggen dat het handhaven ons enorm is 

mee gevallen. We hebben minder sociale 

media problemen op school dan het jaar 

daarvoor. Ook ervaren de docenten meer 

rust tijdens de lessen, doordat er niet 
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‘gezond gamen’ hebben we uit de eerste hand 

positieve geluiden kunnen horen. Voor de 

schoolleiding zeer nuttige informatie en 

bovendien een gezellig samenzijn. Dank 

daarvoor!!   

Informatieavond   
Maandag 9 december jl. ontvingen wij een flink 

aantal ouders van de leerlingen van groep 8 

die belangstelling hebben voor het opdc. Onze 

docenten gaven enthousiast voorlichting en 

vertelden wat het opdc tot een leuke en goede 

school maakt. De huismeester heeft met een 

paar leerlingen de hal in kerstsfeer gebracht, 

de mentoren hebben hetzelfde in hun lokalen 

gedaan, dus het opdc zag er gezellig uit. Ook 

vijf leden van de ouderraad was aanwezig om 

de ouders van koffie en thee te voorzien. 

Tegelijkertijd hebben zij met verschillende 

nieuwe ouders over onze school gesproken.  

Zowel de medewerkers als de leerlingen van 

Saenstroom zijn toe aan de kerstvakantie. 

Namens het hele team wens ik u allen hele 

fijne kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw en 

een heel mooi 2019 toe!   

Met vriendelijke groet,  Saskia van Briemen 

(waarnemend directeur)     

 

 

De website 

Verzuim  

Op de site vindt u onder de knop “Voor Ouders”  

bij Protocollen/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 

meerdere keren te laat komen. Wij merken dat 

er in het algemeen goed door ouders wordt 

gemeld dat hun zoon of dochter afwezig is. Ook 

zien wij dat er erg veel ziekmeldingen zijn. Wij 

zullen daar de komende periode extra met 
sommige ouders over in gesprek gaan. Als een 

leerling erg vaak ziek wordt gemeld, vragen we 

de jeugdarts om de leerling op te roepen.  

Knoppen op de homepage  
De hierboven genoemde knop “Voor ouders” 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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Leerlingen doen verslag: 

 

 

 

 

Sinterklaasviering in 1C 

Ook dit schooljaar heeft 1C twee uurtjes 
heel gezellig Sinterklaas gevierd. Alle 
leerlingen hadden 3 cadeautjes 
meegenomen, allemaal keurig ingepakt. 
Alle cadeautjes hebben we op een stapel 
gelegd en we zaten er in een kring omheen. 
Door het gooien met een dobbelsteen 
waarbij elk aantal ogen een andere 
opdracht inhield werden de pakjes in de 
eerste ronde verdeeld. In de tweede ronde 
werden de pakjes uitgepakt en wisselden ze 
soms van eigenaar en in de derde ronde 
zijn de pakjes heel vaak van eigenaar 
gewisseld. Dat zorgde voor veel plezier en 
gelukkig had iedereen aan het eind enkele 
cadeautjes. Sommige jongens hebben nog 
cadeautjes geruild en ook zijn er cadeautjes 
aan jongens gegeven, die eigenlijk maar 
één cadeautje hadden.  
Bedankt 1c en hun ouders, die deze 
Sinterklaasviering mogelijk en tot een 
succes hebben gemaakt.  
 
Dineke Kouwets, mentor 1C 

 

Badmintontoernooi 

De eindstand: 
1e Jeremy 
2e Floor 
3e Julian 
4e Floris 
5e Matthijs 
6e Yusuf 
 
Prachtig gedaan allemaal! 
Bedankt voor jullie 
sportiviteit! 
Fijne feestdagen! 
 
G. Beets, 
vakleerkracht LO. 

 

Vorige week hebben wij het 
klassenkampioenschap badminton 
gespeeld. Uit elke eerste klas kwamen 
de nummers 1, 2 en 3 vandaag naar het 
schoolkampioenschap. 
Vanaf de eerste tot de laatste minuut 
werd het een spannende strijd. 
Uiteindelijk moest het puntensaldo de 
doorslaggeven wie de finale wedstrijden 
moesten spelen. 
Badminton is een fantastische 
wedstrijdsport, het gaat erom om je 
tegenstander uit te spelen door korte en 
lange slagen met elkaar af te wisselen. 
Dat werd door alle leerlingen behoorlijk 
goed gedaan, waardoor het aantrekkelijk 
was om naar te kijken. 
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Even voorstellen 

Hallo! 
 
Even voorstellen....ik ben Floortje Dekker uit Krommenie.  
Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de deeltijd opleiding 
Biologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Al van jongs af 
aan ben ik gefascineerd door de natuur, dieren en het 
menselijk lichaam. Daarnaast geeft het mij veel energie om 
met mensen te werken. De rekensom was makkelijk: docent 
Biologie!  
 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te koken en ga ik 
graag op reis naar verre bestemmingen. Ik vind het leuk om 
nieuwe plekken te ontdekken en te genieten van wat onze 
mooie wereld te bieden heeft. Pura Vida! 
 
In de afgelopen jaren heb ik stage gelopen en ervaring 
opgedaan op het Saenredam College, Trias vmbo en 
Clusius College Castricum. Dit schooljaar werk ik op de 
vrijdag op het opdc ter ondersteuning van 1A en zal ik 
regelmatig een les invallen voor een collega. Ik ben super 
gemotiveerd en kijk uit naar een fijne samenwerking.  
 

 

 

Rosariumhorst 

Afgelopen woensdag heeft klas 2E in het kader van LOB een ochtend activiteiten 
begeleid in het bejaardentehuis Rosarium Horst. De leerlingen hebben de mensen 
voorzien van koffie en thee en ze hadden gezelschapsspelletjes voorbereid. Deze 
hebben ze in groepjes gespeeld. Na afloop werden de zelfgeschreven kerstkaarten 
en kerstmutsjes uitgedeeld. Een zeer geslaagde ochtend! 
 
Kerstkaarten actie 
 
In het kader van De grote kerstkaarten actie hebben veel leerlingen van Saenstroom 
individuele kerstkaarten verstuurd naar eenzame ouderen. O.l.v. de mentoren en 
Mevr. Kempeners zijn deze kaarten op school in een speciale brievenbus gestopt. 
De leerlingen van klas 2e hebben hun kaarten meegenomen en uitgedeeld bij hun 
bezoek aan het bejaardentehuis. De bewoners kregen na de activiteiten de 
kerstkaarten en daarbij voor de bewoners geknutselde mutsjes uitgedeeld. 
 
Suzanne van Bakel, mentor 2E  
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Nieuws uit de 2de klas 

Gezond Gamen 
 
Ik vond het een aantal leuke lessen. We 
hebben het gehad over de voordelen en 
nadelen van gamen. We hebben gegamed en 
we hebben quizzen gedaan over gamen en we 
hebben het gehad hoe het is als je ouders 
zeggen om te stoppen. Wanneer je verslaafd 
bent en hoe erg dat kan zijn. Ik ben daar wel 
van geschrokken waardoor ik nu bewuster 
game. Ik denk vaker na of ik niet te lang aan 
het gamen ben.  
 

Sinterklaas 
 
Met sinterklaas hebben wij de pepernoten 
er weer af gesprongen. We gingen met klas 
2A, 2C, 2D, en klas 2 E naar Street Jump. 
Dat was heel leuk. We gingen op de fiets 
heen. Daar kreeg je speciale sokken. 
Daarna mocht je een uur lang je uitleven op 
trampolines. Er waren wel 25 verschillende 
soorten. We zouden er wel iedere week 
heen willen. 
  
Groeten Gio 2A 

 

Bedrijvenbezoeken 

20 & 27 november hebben met alle leerlingen van de 2e klas een bedrijvensafari 
gedaan. 20 november begonnen we in het gemeente huis in Wormer, waarbij alle 2e 
klassen samen waren. Toen dat klaar was ging je met je eigen mentorklas naar nog 
twee andere leuke bedrijven. Ikzelf zit in 2B en wij zijn op die dag naar:  het 
gemeentehuis, de steenhouwerij en de kringloop geweest. Alleen als je zin had 
mocht je mee naar de Febo en anders mocht je naar huis en nagenieten van een 
super leuke dag. Natuurlijk vonden de leerlingen niet elk bedrijf dat ze bezochten 
leuk, maar dat is ook niet het doel. Het doel is om de kinderen te laten ervaren waar 
hun interesses liggen. 27 november gingen we weer. Dit keer begonnen we niet met 
alle klassen gezamenlijk maar apart.  2b ging naar een drukkerij, ik weet wel dat 
iedereen heel geïnteresseerd was. Gevolgd door een loopbanden bedrijf en een 
fietsenwinkel. We gingen natuurlijk als afsluiting lekker naar de Febo. Ik denk niet dat 
ik alleen voor mezelf spreek maar dat ik veel heb geleerd over waar mijn interesses 
liggen en waar niet. Het was super leuk een leerzaam. 

 
Gemaakt door: Jamilla Kieft 2b   
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- Dag 1 - 
 
Op woensdag hebben we altijd LOB. Dit is staat voor 
‘’loopbaan oriëntatie begeleiding.’’ Maar op 20 november en 
op 27 november gingen we bedrijven bezoeken, dit heet een 
bedrijvensafari. 
We gingen eerst fietsen naar het gemeentehuis. Hier kregen 
we van alles te weten over elke functie in het gemeentehuis, 
daarna gingen we naar een steenhouwer. Hij maakt van alles 
met steen, bijvoorbeeld: ’Grafstenen, Een poort naar de 
hemel, enz.’ Ik vond het zelf heel leuk om te zien hoe hij zo 
veel kan doen met steen. 
Ten slotte gingen we naar een kringloopwinkel, die binnenkort 
weggehaald wordt. In die winkel is altijd een stage plek te 
vinden. De kringloopwinkel wordt dus weggehaald, omdat er 
een ander pand moet komen.  
 
- Dag 2 – 
 
We verzamelden zoals altijd voor de school, wachtend om te 
vertrekken. Toen we uiteindelijk onderweg waren kwamen we 
bij het eerste bedrijf aan. 
Dit bedrijf heet ‘’Zwaan Print. ‘’ Dit is een drukkerij die allemaal 
boeken en dergelijken produceert. Hier is een heel groot 
traject voor slechts één A4 papiertje, daarna gingen we naar 
een bedrijf dat allemaal soorten lopende banden maakt. Het 
was daar best luidruchtig door alle machines. We hebben 
geleerd hoe de transport van allemaal dingen werkt. Ten slotte 
gingen we naar een fietsenwinkel, daar werd eigenlijk niet veel 
verteld. Maar het was op zich wel een leuke winkel. 
Als verassing gingen we op allebei de dagen naar de F.E.B.O. 
Hier werden we getrakteerd op een patatje. 

 

 

 
 

 

 

20 november 2019, Bedrijven bezoeken. 
 
Op 20 november 2019 ging ik en mijn klas 2B naar bedrijven toe. We 
moesten om 8:30 op school zijn, mag je raden.? 
Juist we vertrokken pas om 9:00, we gingen naar gemeente Wormerland 
waar we naar de banen bij een gemeente gingen kijken, het was heel 
interessant ;-) 
Daarna gingen we naar een beeldhouwer die vooral grafstenen maakten  
 
Daarna naar de kringloopwinkel,  bij de brandweerkazerne Krommenie. 
Die vrouw ging vertellen over dingen die ze daar doen. 
 
Vinse Panholzer 2B 

Vervolg bedrijvenbezoeken 
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Surinaamse roti 
met kip  

 Hoofdgerecht 

 80 MINUTEN 

 4 tot 6 personen 

Het bekendste Surinaamse 
gerecht met aardappel, 
kouseband en kip. 

Ingrediënten 
500 gr kip 
400 gr vastkokende aardappels 
500 gr kouseband 
2 a 3 eetl Masala kruiden 
750 ml kippenbouillon 
Rotivellen (1 per persoon) 
1 madame jeanette peper 
1 ui 
2 teentjes knoflook 
Eieren (1 per persoon) 
1 eetl Wokolie 
Peper en Zout 

  
Bereiding 
Snipper de ui en de 
knoflooktenen. Fruit deze even 
aan in een goede laag olie. Zelf 
vind ik het lekker om wokolie te 
gebruiken omdat hier al veel 
lekkere aroma's aan zitten. De 
Surinaamse keuken ligt ook dicht 
tegen de Hindoestaanse / 
Javaanse keuken aan, we zien 
veel invloeden hieruit. Die smaken 
gaan daarom ook goed samen. 
  
Ondertussen snijd je de kip in 
middelgrote stukken. Als je de 
uien en de knoflook een minuutje 
hebt gefruit mag je ze eruit halen 
en gaan we de kip aanbakken. 
Schroei de kip aan de zijkanten 
dicht. De kip hoeft nog niet gaar te 
zijn, dat komt straks als debouillon 
erbij komt en de aardappels. 
 
 
 

  
Snijd de aardappels in kleinere 
stukken. Als de kip goed 
aangebakken is gooi je de uien en 
knoflook en samen met de 
aardappels weer in de wokpan. 
Bak alles even goed aan en doe 
de scheppen masala kruiden erbij. 
Voeg beetje bij beetje de bouillon 
toe. De kip en aardappelen 
mogen niet geheel onder de 
bouillon staan. Als laatste voeg je 
de madame jeanette peper toe. 
Pas op, deze moet je heel 
toevoegen en blijf constant je 
gerecht proeven. Als de madame 
jeanette peper openbreekt dan 
wordt de roti heel snel heel pittig.  
  
Blijf ondertussen de bouillon 
toevoegen totdat de aardappels 
gaar zijn, dat zal ongeveer 30 - 40 
minuten duren. Blijf tussendoor 
vooral heel veel proeven, als je 
meer smaak nodig hebt kun je of 
meer masala kruiden, peper en 
zout of wat extra bouillon 
toevoegen. 
  
Als laatste aan het gerecht voeg 
je de kouseband toe. Deze maak 
je eigenlijk hetzelfde als 
snijbonen, hier lijken ze qua 
structuur ook wel een beetje op. 
Je snijdt ze in stukken van 3 a 4 
cm en doet ze een kwartier voor 
het einde erbij. Als je ze 
knapperiger wilt kan je ze ook wat 
later toevoegen. 
  
Kook ondertussen de eieren hard 
in ongeveer 10 minuten. Laat ze 
even afkoelen in ijskoud water en 
pel de schil er af en bak ze daarna 
in een pan met een laagje olie. 
Probeer ze goed te draaien zodat 
ze in zijn geheel lekker bruin 
worden. 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
De roti vellen kan je even 
opwarmen in de pan of in de 
magnetron, afhankelijk van je 
mogelijkheden in de keuken. 
  
Hoe moet je de Roti eten? 
Je begint met het Rotivel op je 
bord. Dan gaan we de 
ingrediënten toevoegen op het 
bord. De kip, aardappelstukjes, 
kouseband en het ei. Naar 
voorkeur mag je het ook direct 
gemengd op het Rotivel leggen. 
Roti eet je eigenlijk met je handen, 
dat is ook wel het gezelligst, maar 
kan natuurlijk ook met mes en 
vork. Je moet het niet oprollen of 
dubbelvouwen maar gewoon 
stukjes afsnijden / scheuren en 
eten. 
  
Tip: je kunt de Roti ook makkelijk 
vegetarisch maken, laat de kip 
gewoon achterwege en voeg 
eventueel wat extra groenten toe. 
  

  

  
 

  

Recept van de kookdocent 
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Paardrijden 
 
De afgelopen weken hebben een aantal 
leerlingen uit klas 1A en klas 1B 
deelgenomen aan paardrijlessen op 
Manege Veldt. De leerlingen zijn gedurende 
vier weken elke donderdagmiddag met een 
begeleidster vanuit school naar de manege 
gegaan en hebben hier rijles gekregen van 
een erkende instructrice. De leerlingen 
leerden de basis aan van het paardrijden. 
 
Tijdens de eerste les reden er twee 
leerlingen op een paard en liepen de andere 
twee leerlingen naast hen om hun paarden 
vast te houden. Vanaf de tweede rijles, 
mocht elke leerling op een eigen paard 
rijden. De eerste keer op zo'n groot paard 
klimmen, was voor veel leerlingen best 
spannend. En dan was het ook nog de 
bedoeling dat het paard begon te bewegen! 
Gelukkig gaf de instructrice de leerlingen 
goede uitleg en tips en raakten zij al snel 
gewend aan het paardrijden. De leerlingen 
hebben geoefend met stappen, draven en 
figuren rijden in de bak. Een aantal 
gevorderde ruiters mochten zelfs in galop 
en over balkjes lopen!  
 
Na de rijlessen gaven veel leerlingen aan 
dat zij het paardrijden best spannend 
hadden gevonden, maar dat zij dit 
uiteindelijk erg leuk vonden. Het verschil 
tussen de eerste en laatste lessen was dan 
ook goed te zien: wat een zelfvertrouwen bij 
de leerlingen! 
 
Kylie Haringa 
 

 

 

Paarse vrijdag 

 
 
Zoals we u al eerder per brief lieten weten is 
Paarse vrijdag is een dag waarop 
scholieren en docenten door het dragen van 
de kleur paars op school hun solidariteit 
kunnen tonen met homoseksuelen, 
biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In 
Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder 
jaar op de tweede vrijdag van december 
gehouden. Ook op Saenstroom opdc 
hebben we weer laten zien dat we tegen 
homofobie zijn: dat iedereen het recht heeft 
op een veilige sfeer op school, ongeacht 
zijn of haar seksuele geaardheid. 
In de lessen is er aandacht aan besteed en 
alle leerlingen kregen een paars bandje van 
GSA (Gay-Straight Alliances) van 
homobelangenorganisatie COC. Ook 
hebben we iedereen gevraagd om zoveel 
mogelijk in paarse kleding op school te 
komen om zo te laten zien, dat we achter 
deze actie staan. Ook dit jaar is dat weer 
gelukt, getuige de foto….. 
 
Dineke Kouwets 
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Rolstoel Clinics  
 
Stichting Sportisleven organiseert activiteiten 
voor mensen met een fysieke beperking. Dit 
kan individueel maar bij voorkeur middels 
clinics. Tevens geeft Geert Schipper clinics en 
lezingen op scholen waarbij hij vertelt en laat 
zien hoe hij zijn leven met een beperking 
beleeft. Voorop staat duidelijk dat hij niet zielig 
is en vooral niet zielig gevonden wil worden. 
Geert is niet gehandicapt maar heeft een 
beperking. Bijna alles kan, als je maar wil, 
want waar een wil is, is een weg. Een 
doelstelling van deze clinic is de beeldvorming 
een beetje te veranderen over hoe er naar 
een persoon met een beperking gekeken 
wordt en hoe je daarmee om kan gaan. 
 
‘’Ik ben Geert Schipper, geboren op 20 
september 1977. Sinds een 
vliegtuigongeluk in 2004 heb ik 
een incomplete dwarslaesie bij wervel L2 
en ben ik rolstoelgebruiker.  Sinds 2005 
ben ik bijzonder actief in verschillende 
aangepaste sporten. Dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen. 

In 2012 kwam ik via het handbiken in 
aanraking met de triatlon. Een uitdagende tak 
van sport bestaande uit 750 meter zwemmen, 
20 kilometer handbiken en 5 kilometer 
wheelen. Mijn hobby is inmiddels mijn werk 
geworden. In augustus 2014 ben ik 
opgenomen als PRO triathlonatleet bij de 
NTB, en behaalde ik de derde plaats op het 
WK 2014 in Edmonton (Canada). Vervolgens 
behaalde ik in 2015 een vierde plaats op het 
WK in Chicago (VS) , een derde plaats op het 
WK in Rotterdam 2016 en zilver medaille 
tijdens de Paralympics in Rio. In 2017 en 
2018 werd ik tweede tijdens het WK. 

Mijn week bestaat voor het grootste deel uit 
trainen. Dat betekent voor mij  dat ik vier of vijf 
keer per week in het zwembad lig, meerdere 
keren per week aan krachttraining doe en 
ongeveer 250 kilometer door West-Friesland 
fiets. 

Daarnaast leg ik ook nog pakweg 60 af in 
mijn racerolstoel. Ik word ongetwijfeld vaak 
gezien door iedereen die ik tijdens mijn 
trainingen inhaal op de prachtige wegen en 
fietspaden in het prachtige Noord-Holland. 

Samen met de NTB en mijn trainer maken 
we elk jaar een globale wedstrijdagenda 
met als ultiem doel de Paralympische 
Spelen van 2020. Kan ik nog harder en nog 
meer uit mijn lichaam halen? ‘Ja’ is het 
antwoord. Dit kost nog wat trainingsjaren. 
Mijn leeftijd is nog lang geen bepalende 
factor. Het niveau van de gehele triatlon 
gaat elk jaar nog omhoog. De tijd van de 
eerste dit jaar is de tijd van de derde 
volgend jaar. 

Met trots kijk ik terug op de resultaten van 
afgelopen jaren. In de paratriatlon maak ik 
altijd deel uit van het podium, in het 
handbiken wisselen de resultaten elkaar af. 
De onderlinge competitie in het handbiken 
is vele malen groter. Ik zet alles op alles om 
zowel in de triatlon als het handbiken bij de 
beste van de wereld te horen.’’ 

Hoogtepunten van 2018 

 12 april: Officieus werelduurrecord 
op de baan (42.165 kilometer) 

 World Cup Paracycling: tweede 
plaats op de tijdrit en eerste plaats 
in de wegwedstrijd 

 19 juli: Europees kampioen Triatlon 
in Tartu (Estland) 

 13 oktober: Wereldkampioen 
Ironman 13 oktober op Hawaii 

Bron: Geertschipper.nl 
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Tips voor thuis om het lezen te stimuleren  

 

 
 
Lezen is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen leren bij alle vakken. Door leeskilometers 
te maken, kunnen leerlingen zelf werken aan hun leesvaardigheid. En dat helpt bij alle vakken.  
Thuis elke dag lezen is dus heel belangrijk. 
Hoe kies je de juiste boeken? 
 
Jeugdboeken op verschillende niveaus 
Op www.lezenvoordelijst.nl krijgt u inzicht in verschillende leesniveaus en bijbehorende 
boekentips.  
Klik op ‘Nederlands 12-15 jaar’ en vervolgens op ‘De leesniveaus’.  
Bespreek samen met uw zoon of dochter de verschillende niveaus. We raden leerlingen aan om 
boeken te lezen op het niveau waar ze zichzelf op inschatten, afgewisseld met boeken van 1 of 2 
niveaus hoger.  
 
Lezen op interesse en onderwerp 
Op www.leesplein.org kunnen leerlingen zoeken naar boekentips op onderwerp. Ga in het menu 
naar 12+ en vervolgens ‘Boeken zoeken – op onderwerp’.  
 
Biografieën  
Sommige lezers houden niet van fictie, maar zijn wel geïnteresseerd in de jeugdjaren van 
topvoetballer Messi. Biografieën, vooral die van voetballers, zijn dan ook populair onder veel 
jongeren.  
 
De Bieb voor de Zaanstreek 
Een lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor jongeren onder de 18 jaar. De Bieb geeft 
boekentips op de website www.debieb.nl, maar ook in de vestiging zelf geven de medewerkers 
graag advies.  
 
Tijdschriften in de mediatheek 
In de mediatheek van de bibliotheek liggen tijdschriften als KIJK en National Geographic. In deze 
tijdschriften staan langere artikelen, over onderwerpen die veel jongen interessant vinden.  
 
Lijsters 
Via www.lijsters.nl kunt u populaire leesboeken bestellen voor een lage prijs. De ‘vroege’ en jonge 
lijsters zijn geschikt voor klas 1 en 2.  
 

http://www.lezenvoordelijst.nl/
http://www.leesplein.org/
http://www.debieb.nl/
http://www.lijsters.nl/
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Fris op school: Nieuwsbrief 
voor ouders  
November 2019 
 

Fris op school  
 
Brijder Jeugd en GGD Zaanstreek-Waterland 
hebben financiering gekregen van de 
gemeente om in te zetten op 
genotmiddelenpreventie in Zaanstad: Fris op 
school. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren in 
Zaanstad gezond opgroeien en onder de 18 
jaar geen alcohol drinken, blowen of roken? 
En wat kunnen de ouders hierin betekenen? 
Samen met verschillende partners, zoals Halt, 
Straathoekwerk en de Jeugdteams kijken we 
wat er speelt en bieden we hulp aan. Aan 
ouders en jongeren die dat nodig hebben.  
 
Vragen? Stuur ons gerust een e-mail of bel 
ons! 
 
Patty Krijgsman, adviseur 
Gezondheidsbevordering GGD: 
pkrijgsman@ggdzw.nl of 06-57146268 
Celeste Bik, preventiedeskundige van Brijder 
Jeugd: celeste.bik@brijder.nl of 06-83295545 
 

 
 

 
 

Zorgen om uw kind dat (te)veel gamet, blowt, 
of drinkt? 
 
Celeste kan met u en/of uw kind in gesprek. Deze 
gesprekken zijn gratis. Ze maakt geen dossier  
van uw gezin.  
Het is ook mogelijk om als ouder in gesprek te 
gaan met een preventiedeskundige:  
een ABC-gesprek. Dit gesprek is erop gericht 
om meer informatie te krijgen over 
middelengebruik of het gamegedrag van uw kind.  
 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 
Neem dan contact op met Celeste Bik.  
 
Het DOMST project Zaanstreek 
 
Naar aanleiding van signalen hebben de politie, 
Halt en Brijder Jeugd een project opgezet om het 
drugsgebruik onder jongeren in Zaanstad tegen 
te gaan. Dit project wordt DOMST genoemd, wat 
staat voor Drugsgebruik Onder Minderjarigen 
Structureel Terugdringen.  
Het project richt zich op jongeren die (soft)drugs 
in hun bezit hebben. De politie spreekt hen aan 
en  controleert hen. Ze krijgen als maatregel een 
verkorte Halt-straf. Deze straf bestaat uit:  
- twee gesprekken bij Halt  
- het maken van één of meer huiswerkopdrachten  
- één gesprek bij de Brijder.  
Op die manier krijgen de jongeren meer 
informatie over wat ze gebruiken en de risico’s 
die daaraan verbonden zijn. 
 
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op 
met Rosanne Voerman van Halt: 
r.voerman@halt.nl  

 

 

mailto:pkrijgsman@ggdzw.nl
mailto:celeste.bik@brijder.nl
mailto:r.voerman@halt.nl


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saenstroom opdc (orthopedagogisch 
didactisch centrum) verzorgt het 
onderwijs voor een aantal 
voorzieningen in de Zaanstreek: 
Saenstroom vmbo, Saenstroom TOP 
en Saenstroom BBZ.  
 
Saenstroom vmbo is een school voor 
leerlingen die de capaciteiten hebben 
om het vmbo onderwijs te doorlopen 
en daarbij een periode met extra 
ondersteuning goed kunnen 
gebruiken. Sommige leerlingen 
stromen na de 1e klas door naar klas 
2 van een reguliere school voor vmbo. 
De meeste leerlingen doorlopen op 
Saenstroom de hele vmbo-onderbouw 
(2 jaar) en stromen dan in de regel 
door naar de bovenbouw van een 
reguliere school voor vmbo. Onze 
schakelklas is een klas waarin 
leerlingen zich voorbereiden op de 
onderbouw van het vmbo. Op 
Saenstroom wordt gedegen onderwijs 
gegeven door gekwalificeerde en 
geïnspireerde docenten. 
 
Kenmerkend voor onze school is de 
geborgenheid die we leerlingen 
bieden. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 
zich bij ons veilig en thuis voelen, met 
plezier naar school gaan én trots zijn 
op hun school en werk. 
 

Onze school 

Noorderstraat 3 
1521 KA Wormerveer 

 
 

POSTADRES: 
Postbus 41 

1520 AA Wormerveer 
  

 
TELEFOON: 

(075) 6213725 
 

E-MAIL: 
info@saenstroom.nl 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.saenstroom.nl 

Onze school heeft: 

 kleine klassen met circa 15 
leerlingen 

 vaste mentoren 

 vakdocenten 

 een duidelijke structuur 

 individuele begeleiding 

 extra psychologische 
ondersteuning 

 intensieve oudercontacten 
 
Als school vinden we het belangrijk 
dat de leerlingen straks goed kunnen 
functioneren in de samenleving. Dat 
vraagt om goede kennis en 
vaardigheden en de juiste houding. 
Om voldoende voorbereid te zijn op 
‘nu en later’ richten de leerkrachten op 
onze school zich op het stimuleren 
van de eigenwaarde en de 
zelfstandigheid van leerlingen. 
Daarnaast bieden we kennis, maar 
trainen ook doorzettingsvermogen, 
zelfbeheersing, concentratie en 
creativiteit. 

Saenstroom opdc 


