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Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,  

Saenstroom opdc wil u zo goed mogelijk 
informeren. Vanaf februari gaan wij elke 
maand een nieuwsbrief op de website 
plaatsen. Hierin vindt u onze agenda voor 
de komende maand, een terugblik op de 
activiteiten die hebben plaatsgevonden en 
een vooruitblik op de maand die gaat 
komen. 

Mocht u naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief (of vanwege andere zaken) 
willen reageren dan kunt u mij een e-mail 
sturen.  

Met vriendelijke groet, 

Saskia van Briemen (directeur wnd)

s.vanbriemen@saenstroom.nl
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VOORWOORD

Agenda

Hieronder staan de verschillende activiteiten die de komende maand gaan 
plaatsvinden. Als er tussen haakjes brief staat, dan komt deze brief op de website. 

6 maart t/m 10 maart  Zelfverdedigingslessen bij Marco’s gym (brief) 
14 maart Adviesvergadering over leerjaar 2 (zie website)
17 maart vanaf 12.00 leerlingen vrij i.v.m. scholing voor docenten
20 maart + 21 maart Adviesgesprekken met ouders uit leerjaar 2 
24 maart groene aanmeldingsformulieren inleveren
31 maart vanaf 12.00 Activiteitenmiddag 17.00 (brief) 
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Terugblik februari ’23

Valentijnsdag
14 februari is het Valentijnsdag, dit is officieel de dag 
van de liefde. Op deze mooie dag laten geliefden aan 
elkaar zien hoeveel ze van elkaar houden door 
bijvoorbeeld het geven van rozen of  bonbons.
Over de geschiedenis van Valentijn zijn er 
verschillende verhalen die de ronde doen. Maar wat 
het verhaal achter Valentijn ook is, hier op 
Saenstroom hebben wij deze dag gevierd door middel 
van het weggeven van rozen. Leerlingen konden voor 
één euro een roos kopen voor een ander. Twee 
collega’s hebben 30 rozen rondgebracht! 

Schaatsen 
Het was even geleden, maar gisteren sloot 
Saenstroom de deuren om lekker te gaan schaatsen in 
de Meent in Alkmaar. Sommigen hadden nog nooit 
geschaatst, anderen gleden als professionele 
schaatsers over het ijs. Blije gezichtjes als het toch 
lukte om een rondje te schaatsen. Er was een hoop 
plezier en ook de docenten schaatsten een rondje 
mee. 



HALT

Jaarlijks verzorgt de organisatie HALT lessen 
in leerjaar 1. Iedere leerling krijgt op straat, 
op school of  op de sportvereniging te maken 
met invloed van de groep. Daarom bespreken 
we het thema ‘groepsdruk’ in de klas. 

Met een test in de klas zien leerlingen hoe 
groepsdruk werkt. Daarna is gesproken over 
negatieve en positieve groepsinvloed. Aan het 
einde van de les hebben zij een boekje met 
tips mee gekregen. 

Halt biedt ook voorlichting aan voor ouders. 

CITO

In het tweede leerjaar hebben we in maart 
een adviesvergadering om het definitieve 
advies van de leerlingen uit leerjaar 2 vast te 
stellen. Dit is belangrijk voor als ze 
doorstromen naar het 3e leerjaar. 

We gebruiken de CITO toets om ons advies 
te onderbouwen. De vervolgscholen hechten 
hier veel waarde aan. 

Leerlingen hebben echt hun best gedaan! 
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Rijksmuseum

In het kader van 
burgerschapsvorming 
zijn de eerste klassen 
naar Amsterdam 
geweest. Het 
Rijksmuseum wordt 
wel gezien als het 
museum van 
Nederland. Leerlingen 
kregen een rondleiding 
langs alle oude 
meesters.

Themadagen 
Voeding/Bewegen
Op donderdag 23 en vrijdag 
24 februari hadden alle lessen 
het thema Voeding en/of  
bewegen.
Op deze dagen willen we de 
leerlingen meer bewust 
maken over ongezond 
eetgedrag en waarom het 
belangrijk is om te blijven 
bewegen. Het vijfde lesuur  
konden ze kiezen voor een 
workshop als gezonde pizza, 
chocolade ontleden, 
fitfluences, merken raden, 
calorieën verbranden, 
smoothies maken enz…
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E-toernooi FIFA

Dinsdag 7 februari vond bij ons op school 
opnieuw het e-toernooi FIFA plaats en dit 
was een groot succes. 
De leerlingen hebben gestreden tot het 
bittere eind. De finale ging tussen Livayro
en Bartek. Beide heren zijn zeer ervaren 
en getrainde spelers met veel kwaliteiten. 
De heren maakten er een waar spektakel 
van met strijd tot de laatste minuut. 

Uiteindelijk ging de overwinning naar 
Livayro uit 1B, hij won de eerste prijs. 
Dit was een fantastische ingelijste foto. 
Ook heeft hij een Playstation kaart met 
een tegoed van €15 gewonnen. Bartek uit 
1B was tweede geworden. Hij kreeg 
eveneens een ingelijste foto en een Xbox 
kaart met een tegoed van €10. Al met al 
was het een geslaagde en onvergetelijke 
dag!
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Vooruitblik maart 2023 

Zelfverdediging
We zien het als een 
belangrijke taak om 
leerlingen weerbaar te 
maken tegen geweld, 
intimidatie en pesterijen. 
In maart worden er 
zelfverdedigingslessen 
gegeven bij de sportschool 
in Wormerveer

Activiteitenmiddag
Ook dit jaar gaan we weer 
op pad tijdens de 
activiteitenmiddag. 
Leerlingen kunnen kiezen 
om naar Artis, Nemo of  
Corpus te gaan. 
31/3 Vertrek van school is 
rond 11.30. Leerlingen 
zijn uiterlijk 17.00 terug. 

Scholing docenten
In het onderwijs hebben 
leerlingen het recht om ongelijk 
behandeld te worden als het gaat 
om onderwijsbehoeften. Wij 
horen ons aan te passen aan de 
verschillen tussen leerlingen. Hoe? 
Daar gaat de training 
differentiëren over voor onze 
docenten op 24 maart. De 
leerlingen zijn dan om 12.00 vrij. 



Fijne voorjaarsvakantie allemaal!
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