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Welkom op school
Helaas is de zomervakantie weer afgelopen. We hopen dat iedereen heerlijk uitgerust op school is
gekomen en dat we een spetterend schooljaar met elkaar starten. Inmiddels zitten de leerlingen weer
in de groepen en hebben volgens ons een fijne start van het schooljaar gemaakt.
Juf Wil
Juf Wil van groep 1-2 heeft in de vakantie geen goed bericht gekregen over haar gezondheid. Juf Wil is
dan ook ziekgemeld en we hebben Juf Ingrid Groot bereid gevonden om de vervanging van Juf Wil te
doen zolang dit nodig is. Juf Ingrid zal aanwezig zijn op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Wil is nog
aanwezig op school en zal ondersteunende taken uitvoeren voor de groepen 1, 2 en 3. We wensen Juf
Wil veel sterkte toe de komende tijd.
Ouderkalender
Ik heb de ouderkalender geplaatst op MijnSchool onder documenten, verder kunt u de ouderkalender
vinden op de website. Lees de kalender goed door, u vindt er namelijk allerlei informatie over het
komende schooljaar zoals vakanties, studiedagen, themaweken etc. Mocht u vragen hebben
vernemen we dat graag.
Tweedaagse
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben we met het gehele team
een tweedaagse gevolgd. Centraal hierin stonden de
kernwaardes van de school en de zaken waaraan wij het
komende jaar (verder) willen gaan werken.
De uitwerking van de ontwikkelthema’s wordt op de ouderavond
van 26 september gepresenteerd.

Gouden weken
Deze week zijn de leerlingen nog in de mentorgroep. In de groep worden veel groepsvormende
activiteiten gedaan om een fijne en voorspelbare sfeer binnen de groep te creëren. Pas volgende week
zal er voor de groepen 5 t/m 8 gestart gaan worden met het rooster.
Verbouwing
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gezien zijn er nog wat verbouwingen gaande binnen de school. Met de
wand tussen het grote en kleine leerplein is een start gemaakt. Hier zullen in de komende periode nog
klapdeuren worden geplaatst. Ook zal de deur van groep 3 binnenkort geplaatst worden. Enkele
toiletgroepen zijn voorzien van nieuwe toiletten en gietvloeren en de trap naar de eerste verdieping is
voorzien van geluiddempend materiaal.
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Workshops
In de jaarkalender zijn de workshops opgenomen. Graag willen we ouders, opa’s, oma’s en anderen
uitnodigen om samen met ons de workshops invulling te geven. Misschien vindt u het leuk om kinderen
te leren vissen, bent u een talent in voetbal of vindt u het gewoon leuk om samen met de leerlingen
te knutselen, muziek te geven of te zingen? U bent van harte welkom om dit met de leerlingen te
komen doen. We vinden het leuk om een gevarieerd aanbod te hebben voor de leerlingen en we
vinden het daarnaast erg leuk om mensen binnen de school te hebben die hun talenten willen inzetten
voor onze kinderen. De data en tijden zijn:
Vrijdag 20 oktober van 13.00 – 14.00
Vrijdag 22 december van 13.00 – 14.00
Vrijdag 23 februari van 13.00 – 14.00
Donderdag 26 april van 13.00 - 14.00
Opa en Oma dag
Naast alle papa’s en mama’s die hun kinderen komen brengen, zien we ook vaak opa en/of oma de
kinderen brengen. Nu vinden wij het leuk om een opa en oma dag te organiseren binnen de school.
De kinderen vinden het erg leuk om samen met opa en oma wat te doen op school. We willen opa’s
en oma’s dan ook op 13 oktober uitnodigen om in de groep voor te lezen; dit in het kader van de
kinderboekenweek en om het lezen te stimuleren binnen de school. De opa’s en oma’s die het leuk
vinden om te komen voorlezen, kunnen zich opgeven bij de leerkracht.
Op 15 december willen we de opa’s en oma’s uitnodigen om de kerstsfeer in de klas te komen
bewonderen en de leerlingen zullen een kerstoptreden doen in de groep voor de opa’s en oma’s.
GRAS
Zoals u wij u reeds voor de zomervakantie hebben geïnformeerd, biedt onze school voor alle
kinderen naschoolse activiteiten aan. Voor het gemak van ouders en een efficiënte planning van de
activiteiten maken wij gebruik van GRAS (Gebruikers Registratie (en) Activiteiten Systeem). Via GRAS
presenteren wij alle activiteiten en kunnen ouders en kinderen zelf een keuze maken. Na het
afrekenen via Ideal is de deelname gegarandeerd. Het kan zijn dat een cursus niet doorgaat i.v.m. te
weinig deelnemers. Het geld wordt dan op uw bankrekening teruggestort.
U kunt vanaf heden de activiteiten bekijken. Op vrijdag 8 september om 19:00 worden de activiteiten
open gezet voor inschrijving. U kunt de activiteiten vinden op: www.obsheteiland.nl/ onder het
kopje ‘breed kindcentrum’ ‘naschoolse activiteiten’.
Er kan een beperkt aantal kinderen meedoen en vol is vol. Wij adviseren u dan ook, indien u nog
geen account heeft, om uw account alsnog aan te maken en de kind gegevens te registreren. Dan
kunt u uw kind direct inschrijven zodra de workshops open zijn voor inschrijving.
Op de website vindt u de handleiding van GRAS. Mocht u toch tegen problemen aanlopen dan is de
brede school coördinator Sietske Rijken bereikbaar via telefoonnummer 06-27656466. Bij geen
gehoor kunt u een sms of WhatsApp bericht sturen; zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u
op. Ook voor overige vragen over de naschoolse activiteiten kunt u bij haar terecht.
De volgende activiteiten staan ingepland:
Dans met me mee, groep 1-2, 25 september t/m 6 november, 14.30 – 15.45 (maandag).
You can Dance, groep 3-4-5, 25 september t/m 6 november, 15.45 – 17.00 (maandag).
Begrijpend lezen (leren na de bel), groep 5-6, 31 oktober t/m 19 december, 14.30 – 16.00 (dinsdag).
Begrijpend lezen (leren na de bel), groep 7-8, 31-oktober t/m 19 december, 16.00 – 17.30 (dinsdag).
Acrobatiek, groep 1-2, 13 november t/m 18 december, 14.30 – 15.30 (maandag).
Koken, groep 6-7-8, 15 januari t/m 5 februari, 14.30 – 15.30 (maandag). Laatste les van 14.30 –
16.30.
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Koken, groep 3-4-5, 18 januari t/m 8 februari, 14.30 – 15.30 (donderdag). Laatste les van 14.30 – 16.30.
Creatief Proefjes maken, groep 5-6, 6 maart t/m 10 april, 14.30 – 15.30 (dinsdag).
Spelen met taal, groep 1-2, 9 januari t/m 20 februari, 14.30 – 16.00 (dinsdag).
Spelen met taal, groep 3-4, 9 januari t/m 20 februari, 14.30 – 16.00 (dinsdag). Beide groepen zijn apart.

Cultuuronderwijs
We starten pas na de herfstvakantie met IPC en dat geeft ons de kans om tot de herfstvakantie weer
een cultuurproject te draaien. Van half september tot de herfstvakantie loopt er in alle groepen een
muziekproject. In vier lessen, begeleid door een vakdocent wordt aandacht besteed aan de vele
facetten van muziek.
De groepen 1/2 en 2/3 gaan kijken naar de voorstelling “Als heksen heksen…”. Tijdens de
verwerkingslessen maken ze een heuse musical met liedjes en dans. De ouders van deze groepen
ontvangen een uitnodiging voor de uitvoering van de musical.
Groep 3 en 4 gaan op maandag 18 september kijken naar de voorstelling “Benjamin de Beer”
gebaseerd op het boek en de muziek van Herman van Veen. De aandacht ligt op het gebruik van muziek
om de sfeer weer te geven, om een verhaal te vertellen en om personen te beschrijven. In de lessen
die volgen zetten we met een paar liedjes uit de voorstelling een klein toneelstuk in elkaar. Ook
daarvoor worden de ouders uitgenodigd.
Groep 5/6, 6/7 en 7/8 storten zich op percussie. Hun lessenserie, waarin ze aandacht besteden aan
ritme, maten, gebruik van je lijf voor muziek, wordt afgesloten met een slagwerkworkshop. Voor deze
groepen is er geen afsluiting met de ouders erbij.
De leerkrachten zullen u via MijnSchool verder informeren. We wensen de kinderen alvast veel plezier
tijdens deze muzikale periode.
Vakantieverjaardagen
In de vakantie zijn veel leerlingen jarig geweest. We willen hier niet zomaar aan voorbijgaan en we
feliciteren alsnog de volgende leerlingen:
23 juli Maurits van der Woude
25 juli Acelya Sen
25 juli Ebony de Graaf
27 juli Quinten Beentjes
2 augustus Lianna de Boer
2 augustus Luuk Visser
3 augustus Sara Tekintürk
5 augustus Olivia van der Woude
12 augustus Toby Schepers
13 augustus Rowen Dijkstra
13 augustus Tiégo Dos Santos Henriques
15 augustus Mayra Ardian
16 augustus Jill Hellingh
18 augustus Talha Kedilioglu
19 augustus Ayaz Güzel
20 augustus Kashmira Joeloemsing
29 augustus Jaim Wolff
31 augustus Eray Varlik
2 september Elif Yazar
4 september Jakob Sessink
Open doe dag Fluxus
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