
 

 
 
 
 
 
  
  

Ook het afscheid nemen van de 
leerlingen uit het 2e leerjaar ging dit jaar 
anders. Mentoren en vakdocenten, 
gingen al dan niet versierd per fiets naar 
de leerlingen thuis.  Ze brachten  een 
leuke verrassing mee. Wat hetzelfde is 
gebleven is dat ook nu weer het 
afscheid met een lach en een traan 
gebeurde.   
Een groot aantal leerlingen ziet enorm 
uit naar de nieuwe school en heeft veel 
zin om te starten. Anderen laten hun 
tranen de vrije loop en zien Saenstroom 
toch vooral als een ‘warm bad’ waar 
aandacht is voor alle leerlingen. De 
leerlingen weten wat ze achterlaten en 
moeten nog ervaren wat het komende 
schooljaar brengt. Spannend!   
Ook voor de docenten en het 
ondersteunend personeel is dit een 
moment van afscheid nemen. We 
gunnen onze leerlingen een heerlijke 
toekomst en hopen dat ze nog eens 
langskomen om te vertellen hoe het 
gaat.  
 
 

Wisseling personeel 
Er zijn enkele wisselingen in het 
personeelsbestand per 1 augustus a.s.: 
 
Mevrouw van Bakel, al jaren mentor in 
een tweede klas, gaat ons verlaten en 
start het schooljaar als Coördinator 
Ondersteuning en Begeleiding bij Pascal 
Zuid.  

7 juli 2020 

Nummer 3 Nieuwsbrief 

In dit nummer: 
 
 Voorwoord van de 

directeur 

 

 Thuiswerken 

 
 Thuisquarantaine en 

bewegingsonderwijs 

 
 Schoolvoetbaltoernooi 

 
 Afscheid 2e klassen 

 
 Recept 

 
 Schaatsen voor het 

goede doel 

 
 Klas 2A over het 

Coronavirus 

 
 Vervolg klas 2A over 

het Coronavirus 

 
 

 
 

 

 

 

Saenstroom opdc | Noorderstraat 3 | Postbus 41 1520 AA Wormerveer 
www.saenstroom.nl | info@saenstroom.nl | 075-6213725 
 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 
dit schooljaar. Onze nieuwsbrief 
ontvangt u vier keer gedurende het 
schooljaar via uw emailadres. 
 
Via deze nieuwsbrief wil ik graag de 
nieuwe leerlingen en hun ouders van 
harte welkom heten! De nieuwe 
leerlingen hebben we bijna allemaal 
gezien tijdens de POVO ochtend op 
woensdag 17 juni jl. Helaas hebben 
wij vanwege de Coronamaatregelen 
geen POVO avond voor de ouders 
kunnen organiseren en zijn ook de 
intakegesprekken anders gegaan dan 
we gewend zijn. Wij hopen dit volgend 
jaar in te kunnen halen door aan het 
begin van het jaar alle ouders op 
school uit te nodigen.   
Gelukkig konden we dit jaar wel alle 
leerlingen met een “Aanbeveling 
OPDC” plaatsen en zitten de klassen 
behoorlijk vol! 
 
Het schooljaar is weer voorbij 
gevlogen. Een jaar met veel 
activiteiten tot aan de lockdown in 
maart. Daarna hebben leerlingen, 
ouders en medewerkers hun weg 
moeten vinden om zo goed mogelijk 
met de nieuwe maatregelen om te 
gaan. Onderwijs op afstand werd 
vormgegeven en het heeft ons allen 
veel geleerd. Vooral hoe dankbaar we 
zijn om weer ‘gewoon’ naar school te 
kunnen gaan.  

 

VOORWOORD 
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Dhr. Korteweg, mentor uit een eerste klas 
neemt afscheid van ons, en vervolgt zijn 
werkzaamheden in het oosten van het 
land.  
Ook hebben we afgelopen vrijdag afscheid 
genomen van dhr. Van Benthem, tot 1 april 
j.l. directeur van Saenstroom. Hij heeft 
ruim 10 jaar met veel inzet en plezier voor 
onze school gewerkt. En werd door een 
ieder enorm gewaardeerd. Hij continueert 
zijn werk als directeur bij Compaen.  
Nieuw op onze school zijn mevrouw de 
Groot, die mentor wordt in een tweede klas 
en dhr. Wessels,  die mentor wordt van de 
schakelklas volgend schooljaar.  
 
 
Ouderraad Saenstroom 
Saenstroom opdc heeft een ouderraad. 
Deze raad vergadert zes keer per jaar met 
de directeur en levert een actieve bijdrage. 
De ouderraad denkt en werkt mee in 
allerlei zaken die spelen op school.  
Ook in Corona tijd heeft de ouderraad via 
Teams vergaderd. Sommigen op het 
account van hun kind! Samen hebben wij 
het gesprek gevoerd over ‘onderwijs op 
afstand’, dat leidde tot aanpassingen van 
de vragenlijsten voor ouders over dit 
onderwerp.   
Voor volgend schooljaar hebben wij nog 
drie tot vier nieuwe ouders nodig, omdat 
vier leden van de ouderraad die een kind 
in leerjaar 2 hadden  ook afscheid hebben 
genomen.  
Als u graag een bijdrage wilt leveren aan 
de ouderraad, geeft u zich dan op door 
een email te sturen aan 
info@saenstroom.nl of tijdens de eerste 
algemene ouderavond, die we snel na de 
zomervakantie zullen plannen.  
 
Wij zoeken ook nog een ouder die wil 
deelnemen in de medezeggenschapsraad. 
(MR).  
 

Communicatie en wijzigingen in adres/ 
telefoonnummer 
Wij willen u vriendelijk vragen zodra er een 
wijziging is, deze of door te geven aan de 
mentor van uw zoon/dochter of aan de 
administratie via info@saenstroom.nl. 
 
Namens het team van Saenstroom wens ik 
u en uw zoon/dochter een hele fijne 
zomervakantie!  
 
Namens de schoolleiding 
Saskia van Briemen 

 

mailto:info@saenstroom.nl
mailto:info@saenstroom.nl
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Leerlingen doen verslag: 

 
 

 

 

Thuiswerken 

 

 

 
De eindstand: 
1e Jeremy 
2e Floor 
3e Julian 
4e Floris 
 
G. Beets, 
vakleerkracht LO. 

 

 

 

Wat was ik ontzettend blij met al die 
fantastische ouders en verzorgers, die 
ervoor hebben gezorgd, dat “mijn” 
leerlingen hun schoolwerk hebben gedaan. 
Sommige ouders moesten zelf ook thuis 
werken, anderen waren naar hun werk en 
gingen ’s avonds nog met hun zoon aan de 
slag. Ook zijn er gezinnen waar ouders 
meer kinderen moesten helpen, naast al 
hun eigen werkzaamheden.  
Veel van die lieve pubers gíngen niet zo 
maar aan hun wiskunde of Nederlands. 
Lekker naar buiten, gamen, uitslapen… 
Da’s toch veel leuker. Weg structuur en 
schoolritme. Wij als mentoren en docenten 
hebben heel hard gewerkt, maar voor de 
ouders en verzorgers was het minstens zo 
zwaar. Zonder hen was er veel minder 
bereikt.  
Natuurlijk ben ik ook enorm trots op mijn 
leerlingen, die keihard online hebben 
gewerkt, gechat, gemaild, geüpload, 
gevideochat….. HULDE VOOR ALLE 
OUDERS EN LEERLINGEN. 
Gelukkig mogen we na de vakantie weer 
met hele groepen aan het werk. Ik kijk er nu 
al naar uit. 
Maar eerst de zomervakantie, die iedereen 
heel erg heeft verdiend. Ga ervan genieten! 

 
Mevr. D. Kouwets, mentor 1C 
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Drie maanden geleden moesten we verplicht thuiswerken, leren, recreëren en dus ook gymmen! 
Zodoende kwam de eerste echte Saenstroom GYM VLOG tot stand. De eerste video werd op 18 maart 
geüpload, nooit wetende dat er daarna nog acht zouden volgen.  
 
De aller eerste opdracht was het leren jongleren met wat je ook maar in huis had. Als docent om al die 
ingezonden filmpjes te zien was werkelijk  een feestje. Camera’s die omvielen, ouders die meededen 
tijdens het filmpje, vloekende leerlingen, blije leerlingen en in de weglopende huisdieren.  
 
In al die weken zijn er een tal van opdrachten de revue gepasseerd. Jongleren, trickshotbaan, 
overgooien, cha cha slide, keuze challenge, freerunning, de inhaalweek, squaten en mikken!  Een 
gevarieerd aanbod om het voor de leerlingen zo leuk en uitdagend mogelijk te maken. Echter kregen de 
leerlingen voor elke ingestuurde opdracht uiteraard een cijfer.  
 
De hoogtepunten qua filmpjes waren toch wel de inzendingen van de trickshotbaan, Bij deze opdracht 
was het de bedoeling om thuis een baan te maken om daar vervolgens een balletje op te gooien, om tot 
een eind bakje te komen. Hierbij kwam echt de creativiteit naar boven bij alle leerlingen.  
 
Op de tweede plaats komt zeker wel het squaten op het nummer Flower van Moby.  Hier heb ik soms 
hele families zien squaten om de desbetreffende leerling maar aan het bewegen te krijgen.  
 
Al met al voor iedereen een hele bijzondere en leerzame ervaring in deze periode die niemand meer zal 
vergeten. Zoals Johan Cruijff ooit zei: ‘elk nadeel heeft weer z’n voordeel’. Ik denk dat ook in deze 
periode heel veel is geleerd op het vlak van 21st century skills en zelfstandigheid en omdenken. Als het 
niet linksom kan, dan maar rechtsom!  
 
Grote dank gaat uit naar alle leerlingen en ouders om het feit dat ik bijna bij elke leerling een kleine inkijk 
heb gekregen in de thuissituatie, met leuke en vooral hilarische beelden. 
 
Wilt u een VLOG terugkijken? Dat kan! Ze staan hieronder op volgorde van oud naar nieuw. Veel 
kijkplezier! 

 
VLOG 1  - Jongleren  - https://www.youtube.com/watch?v=Hvr9jDxGSzI 
VLOG 2  -  Trickshotbaan  - https://www.youtube.com/watch?v=fX5L650BcBM 
VLOG 3   - Overspelen  - https://www.youtube.com/watch?v=x_ZHbmvPyV8&t 
VLOG 4  -  Cha Cha Slide  - https://www.youtube.com/watch?v=tY_mP9jKfls&t 
VLOG 5  - Keuze Challenge - https://www.youtube.com/watch?v=Bhe-ryh65mY 

VLOG 6  - Freerunning  - https://www.youtube.com/watch?v=0URP5k7iyDE&t 
VLOG 7  - Inhaalweek  - https://www.youtube.com/watch?v=7k8oZW2cq3U 
VLOG 8  - Squaten  - https://www.youtube.com/watch?v=QNzPe3V4LvE 

VLOG 9  - Mikken   - https://www.youtube.com/watch?v=ou1aKOtT3Ck 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Hooijschuur 
Docent Lichamelijke Opvoeding  

 

 

 

 

Thuisquarantaine en bewegingsonderwijs 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvr9jDxGSzI
https://www.youtube.com/watch?v=fX5L650BcBM
https://www.youtube.com/watch?v=x_ZHbmvPyV8&t
https://www.youtube.com/watch?v=tY_mP9jKfls&t
https://www.youtube.com/watch?v=Bhe-ryh65mY
https://www.youtube.com/watch?v=0URP5k7iyDE&t
https://www.youtube.com/watch?v=7k8oZW2cq3U
https://www.youtube.com/watch?v=QNzPe3V4LvE
https://www.youtube.com/watch?v=ou1aKOtT3Ck
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Schoolvoetbaltoernooi 

Woensdag 11 maart was het dan zo ver, 
wij als Saenstroom streden om een 
finaleplaats voor de het landelijke 
schoolvoetbaltoernooi van Olymic 
Moves. Ons team bestond uit een mix 
van eerste en tweede jaars leerlingen 
van onze school. In totaal reisden we 
met zeven man richting sporthal De 
Struijk te Zaandam om omstreeks 10.00 
uur onze eerste wedstrijd te spelen! 
 
Ons team bestond uit: Nuur 1D 
(keeper), Jaycie 2D (verdediger), 
Nassim 1D (verdediger), Damian 2D 
(aanval), Jayden 1D (aanval), Connal 
2D (aanval) en Sora 2D 
(verdediger/aanvaller). 
 
We mochten meteen tegen een erg 
sterkte tegenstander beginnen, namelijk 
het Don Bosco College uit Volendam. 
Vorig jaar verloren we nog met grote 
cijfers van dit team, maar dit jaar waren 
we gebrand op een revanche! Al snel 
kwamen we op een 1-0 achterstand 
door een fraaie counter van de 
tegenstander. We hielden goed stand 
en Don Bosco wankelde in de laatste 
minuten. Vlak voor tijd kregen we een 
vrije trap rond het doelgebied en die 
vrije trap werd mooi afgerond door de 
man van het toernooi Sora! Een hele 
mooie prestatie tegen een team wat erg 
goed op elkaar was ingespeeld! 1-1 was 
de eindstand! 

 
Het tweede duel ging tegen de 
organiserende school het Pascal 
College. Vorig jaar hadden wij hier nipt 
van verloren, maar dit duel gingen we er 
vol voor. Er werden zelfs nog veel 
kansen gemist maar als team toch 
duidelijk de bovenliggende partij. 4-2 
winst! 
 
Met vier punten in de tas, wilden we 
uiteraard meer, veel meer. De derde 
wedstrijd traden we aan tegen het ABC 
Noorderlicht uit Amsterdam-Noord. Man, 
man, man wat wat dit een spannende 
pot.  

 

We kwamen snel op een 1-0 achterstand, 
maar we gaven als team niet op. Er werd 
door het hele team een tandje 
bijgeschakeld, wat een klasse! De 
verdediging stond als een huis, met Jaycie 
en Nassim, wat een focus! Ze lieten zich 
niet gek maken door de  straatvoetballerij 
van de tegenstander.  Door tweede hele 
mooie counters van de voorhoede werd de 
achterhoede overklast door onze 
aanvallers. 2-1 winst! 
 
Met zeven punten zat de sfeer er goed in, 
we stonden virtueel boven aan! Op de 
tweede plek stond het Don Bosco College 
met vijf punten. We hadden alles dus nog 
in eigen hand de laatste 
wedstrijdronde.  De laatste wedstrijd stond 
alleen nog het Bindelmeer College uit de 
Bijlmer op het programma, die hadden de 
voorgaande wedstrijden in totaal vier 
punten behaald.   
 
We begonnen erg voortvarend, alleen de 
OPDC-machine piepte en kraakte, vooral 
in de omschakeling, conditioneel waren 
we gesloopt door alle wedstrijden waar we 
100% in gaven. We speelden de laatste 
wedstrijd te lief en waren niet meer vel 
genoeg op de bal. We probeerden nog 
enigszins te voetballen alleen we keken al 

tegen een 0-2 achterstand aan.  
 
Heel erg jammer, maar toch een mooie 
tweede plek behaald met in totaal zeven 
punten! Een groot compliment naar alle 
leerlingen die mee waren naar Zaandam 
om dit toernooi te spelen. Er is voor elkaar 
gewerkt, er was 100% inzet, iedereen was 
positief en het was vooral een heel 
gezellig en leuke ochtend/middag.  Er 
stond echt TEAM OPDC waar jullie trots 
op mogen zijn! Grote klasse heren!  
 
Met sportieve groet, 
 
Michael Hooijschuur 
Docent Lichamelijke Opvoeding 
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Afscheid van de 2e klassen 

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. 
Vanwege de noodzaak om het afscheid van de tweede klas leerlingen anders in te vullen hebben de 
mentoren en vakdocenten op een alternatieve manier gedag gezegd. We hebben de hele Zaanstreek 
doorkruist op de fiets, minimaal 40 kilometer. Van Wormerveer naar Oostzaan en via Koog aan de 
Zaan naar Krommenie en Assendelft. De reacties van ouders en leerlingen waren zeer positief en we 
werden door iedereen hartelijk ontvangen. Een aantal reacties: “onwijs leuke actie", “bedankt voor de 
fijne tijd”, “ik heb dit jaar veel van u geleerd”, “bedankt voor al je geduld en ondersteuning”. Het was een 

zeer geslaagde en ook vermoeiende dag.  
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Vietnamees stokbrood met kip en koriander 

 
 

 
Ingrediënten 

 2 witte pistolets (afbakbrood)  

 2 radijsjes  

 1 bosuitjes                                                          

 50 g gezouten cashewnoten  

 1 takje koriander 

 Stukje kipfilet  

 

Bereiden 

1: Verwarm de oven voor op 180ºC. 
2: Rooster de broodjes goudbruin in ca. 8 minuten.  
3: Snij de kip en marineer de kip met een beetje ketjap. 
4:Bak de kip daarna goudbruin in een koekenpan 
5: Maak de radijsjes en de bosui schoon en snij deze in 
ringen. 
6: Rooster de cashewnoten in een droge koekenpan 
goudbruin en laat ze afkoelen.  
7:   Pluk de blaadjes van het koriandertakje af.  
8: Snij de pistoletjes en beleg het broodje met kip, radijs, 
bosui , cashewnoten en koriander.  

 

 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lekkermaken.nl%2Frecept%2Fvietnamees-stokbrood-met-kip-en-koriander%2F&ei=a5evVOi-Ns7CPKGngagH&bvm=bv.83339334,d.ZWU&psig=AFQjCNFAxpfGaU8cvGw-cVf58ku7RhM3FQ&ust=1420880106269540
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Schaatsen voor het goede doel 

In februari gingen de 1e klassen 

schaatsen voor een goed doel. Dit 

jaar werd er gekozen voor Kika. Er 

werd een fantastisch bedrag bij 

elkaar geschaatst. Hiervoor werden 

de leerlingen uitgebreid bedankt 

door Kika. 
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Klas 2A over het coronavirus 
 

Kla De opdracht voor klas 2A was: schrijf een paragraaf voor een geschienisboek en 

vertel aan de kinderen van de toekomst hoe jij de coronatijd hebt beleefd.  

Corona/COVID-19 
 
Corona is een longvirus waardoor je het erg benauwd krijgt, ziek wordt en er aan kan overlijden. Het virus werd voor 
het eerst ontdekt in China, in Wuhan. In december 2019 waren er de eerste besmettingen in China, langzamerhand 
ging het vanuit China naar de hele wereld. En zijn veel mensen besmet geraakt. Landen zoals Spanje, Italië, 
Frankrijk en Verenigd Koninkrijk worden zwaar getroffen, het virus kwam in elk land voor. Er zijn in totaal 292.000 
sterfgevallen(13 mei 2020). Na 6 maanden is er geen medicijn om het tegen te gaan.  
 
Eerste besmetting in Nederland 
Op 27 februari 2020 werd een 58- jarige man uit Loon op Zand als eerste positief getest op COVID-19. Deze man 
was op vakantie geweest in Italië, waar hij het virus heeft opgelopen. Er werd uitgebreid contactonderzoek  gedaan, 
om ervoor te zorgen dat de mensen waarmee hij contact had gehad het virus niet verder konden verspreiden. De 
man en zijn gezin worden in thuisisolatie gezet. 
Al snel volgden er meerdere gevallen. Velen van hen zijn net terug van vakantie in Lombardije(Italië). Hoewel alle 
patiënten in thuisisolatie worden gesteld verspreidt het virus zich snel. Op 6 maart 2020 overlijdt dan ook de eerste 
patiënt, tot op heden is niet bekend hoe hij het virus opliep. Op 11 maart 2020 wordt er verzocht aan de 
Nederlandse bevolking, om thuis te blijven als je in een gebied bent geweest waar corona heerst. 
 
Verloop virus 
Inmiddels word er met man en macht aan gewerkt om de ic capaciteit te verhogen dit alles om de verwachte piek 
van het virus te kunnen opvangen. Elke dag neemt het aantal besmettingen progressief(elke keer meer)toe  dat 
geld ook voor het aantal sterfgevallen. 
 
31 maart 2020 
Hoewel het aantal nieuwe corona patiënten blijft stijgen, stijgt het wel minder hard. Dat betekent dat de maatregelen 
dus effect hebben. Dit houd wel in dat de maatregelen worden verlengd tot in ieder geval 28 april 2020.  
 
Hoe beleef ik(Aniek) deze tijd… 
Ik vind het vreselijk deze tijd. Ik raak geïrriteerd door zoveel dingen. Geen sport, school, geen vrienden…. Geen 
normaal leven, je zal vast denken “Toch juist fijn geen school” het is echt niet leuk. Je ziet weken lang je beste 
vriend(in) niet zien.  
 
Paar teksten die ik heb geschreven tijdens corona.. 
Dagen zijn lang, ideeën zijn weg. Iedere dag sta ik op en denk ik: gaan we weer. Laat slapen, korte nachten, heel 
koud of juist heel warm. Huiswerk niet altijd af omdat ik me niet kan concentreren, doorwerken tot laat soms. Geen 
school, sport, of  vrienden, ik verlies mijn gedachte en mezelf steeds meer. Deze tijd is vreselijk, deze weken zorgen 
ervoor dat ik minder zin heb in het normale leven,  in school. Gezinsruzies omdat we de hele tijd vaker dichterbij 
met elkaar zijn. 
Zware tijd is aangebroken 2020 wat een jaar, van bosbranden tot een dodelijk virus. Deze tijd maakt iedereen 
anders mee, maar samen komen we er doorheen. Geen school, geen sport, alles stond stil. Online lessen en thuis 
huiswerk maken, er is helemaal niets aan. Binnen zitten, 1,5 meter afstand houden, winkelen met een winkelkarretje 
ook al moet je maar 1 of 2 dingen hebben, niet naar school mogen, niet mogen sporten.   
Hopelijk is het snel over en ik voel me steeds stukken beter want alles word weer stuk voor stuk versoepeld.  
 
Gemaakt door: Aniek Jonker(13 jaar) 
Bedankt voor het lezen!! 
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Corona 

Lieve kleinzoon, kleindochter. 
 
Toen ik 14 was kwam er uit het niets een virus dat zich heel snel verspreidde. De naam van het virus 
was Corona. Je kon er de ziekte Covid-19 van krijgen. Het kwam helemaal uit China en binnen 2 
weken was het in Nederland maar het trof de hele wereld. De symptomen van corona waren: koorts, 
luchtwegklachten, verkoudheid, niezen en kortademigheid. Je mocht niet meer naar de huisarts uit 
angst voor besmetting, maar moest de huisarts bellen als je koorts had (meer dan 38 graden Celsius) 
in combinatie met hoesten, of moeite had met adem halen. Als je ouder was dan 70, of last had van 
een chronische ziekte of minder weerstand had dan was je extra kwetsbaar 
De regering ging snel vergaderen om maatregelen te nemen. Eerst mochten we geen handen meer 
geven, maar na een week besloten ze toch om alle scholen te sluiten en 1.5 meter afstand van elkaar 
te houden. Alle horeca moest sluiten. Dit was natuurlijk best zuur, we leefden in een onzekere tijd. Alle 
kinderen maakten hun schoolwerk vanuit huis. We konden met juf communiceren via whatsapp en 
Microsoft teams. In het begin was dit wel grappig maar na enkele weken wilden de meeste kinderen 
weer terug naar school. Het was een saaie tijd. We mochten niet met andere mensen omgaan en als 
we andere tegenkwamen moesten we afstand houden. Mijn opa en oma, die extra kwetsbaar waren, 
heb ik toen bijna niet gezien. In het nieuws hoorden we dagelijks dat er veel mensen ziek waren 
geworden en ook veel mensen overleden. Corona trof zoveel mensen dat de ziekenhuizen te vol waren 
dus de maatregelen werden nog meer aangescherpt. Als mensen van boven de 13 jaar met meer dan 
3 bij elkaar stonden zouden ze een boete krijgen van 400 euro en als bedrijven de maatregelen niet 
volgens de regels volgden kregen ze een boete van 4000 euro.  
Vreselijk nieuws iedere dag opnieuw. Na ongeveer 2 maanden nam het aantal besmettingen en doden 
langzaam af. De regering maakten de strenge regels wat soepeler. De basisschool kinderen mochten 
weer naar school maar de kinderen op het voorgezet onderwijs nog niet. Langzaam maar zeker zou de 
regering andere maatregelen soepeler maken. 
Wat deden we allemaal tijdens Corona? Niet heel veel, alles was dicht. Je kon niet gezellig op 
familiebezoek of naar een pretpark. In het voorjaar werd het mooier weer maar we mochten niet naar 
het zwembad of het strand bijvoorbeeld. Ik ging veel vissen of gamen. Ik mocht niet naar mijn werk van 
mijn ouders, want mijn vader die had problemen met zijn luchtwegen en was dus een risico. 
Het virus was dan wel alleen dodelijk voor mensen met een slechte gezondheid, heel jonge baby’s en 
ouderen, toch golden de regels voor iedereen om besmetting te voorkomen. Ik vond het heel jammer 
want in deze periode had ik stage in een zorgtehuis moeten lopen van school. Dit kon nu dus niet 
doorgaan. De laatste 5 weken van het schooljaar mocht ik weer naar school. We hoopten dat de 
besmettingen en sterfgevallen verder afnamen zodat we in de toekomst weer bij elkaar op bezoek 
konden komen en leuke dingen konden gaan doen.  

 

Vervolg  Klas 2A over het coronavirus 
 



 

 

Nieuwsbrief Saenstroom opdc Pagina 11 van 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


