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Nieuwsbrief 2, 20 september 2017 
 

Agenda 
 

17 september Deze week omgekeerde oudergesprekken 

26 september Algemene ouderavond vanaf 19.30 

27 september Onne jarig 

  

  

 
Ouderavond 26 september 
Ik wil u van harte uitnodigen op de algemene ouderavond op dinsdag 26 september. De avond start 
om 19.30 en zal tussen 20.30 en 21.00 afgelopen zijn. 
 
Op deze avond wil ik u over een aantal zaken informeren: 
 

- Algemene zaken  
- Schoolafspraken 
- Jaarkalender en activiteiten 
- Kernwaarden en ontwikkelthema’s 
- Multifunctioneel lokaal en inzet onderwijs-

assistentes 
- Oudercontacten 
- Oudercommissie en medezeggenschapsraad           

 
Juf Wil 
De operatie van Juf Wil is afgelopen vrijdag goed verlopen. Juf Wil is inmiddels thuis om aan te sterken, 
we wensen juf Wil heel veel sterkte toe de komende tijd. 
 
Juf Cisca 
Juf Cisca is deze week afwezig in verband met familieomstandigheden. Meester Leiv neemt de groep 
over op de woensdag, donderdag en vrijdag. We wensen Juf Cisca veel sterkte toe in deze lastige tijd. 
 
Kinderboekenweek 
Op 4 oktober start de kinderboekenweek. Het thema van de 
kinderboekenweek is ‘Gruwelijk Eng’. Op deze dag zullen we als school de 
kinderboekenweek feestelijk openen samen met de kinderen van 
‘Peuterspelen De Waterlelie’. Natuurlijk zal ook weer kleedjesmarkt deze dag 
plaatsvinden. Over het verdere programma wordt u nog geïnformeerd. 
 
We vinden lezen als school een heel belangrijk thema, aangezien lezen van 
groot belang is in de ontwikkeling van kinderen en komt eigenlijk in alle 
vakken voor. Dit jaar is er dan ook een extra impuls op lezen. In de groepen wordt extra aandacht 
besteed aan lezen, er worden o.a. kleine leesspelletjes aangeboden, leerlingen worden nieuwsgierig 
gemaakt naar boeken etc. Ook krijgen we ondersteuning van de bovenschools leesspecialist om het 
leesonderwijs te verbeteren binnen de school.  
 
Shirts Dam tot Damloop 
Afgelopen vrijdag zijn er shirts met de leerlingen meegegeven voor de Dam tot Damloop. Wilt u niet 
vergeten de shirts weer mee terug te geven? Alvast bedankt.   



 

2 

 
 
 
Staking 
U heeft al volop in het nieuws gehoord over de staking in het 
basisonderwijs. Op de dag van de leerkracht (5 oktober) er  
eigenlijk altijd een studiedag, in de vorm van de Zaan Primair 
ontmoetingsdag. Op deze dag wordt er vanuit het bestuur een 
programma georganiseerd voor alle collega’s binnen Zaan 
Primair. Deze dag gaat dan ook niet door, aangezien dit een 
stakingsdag is. Ook wij als school hebben dus een stakingsdag 
op 5 oktober. Veel collega’s zullen vertrekken naar Den Haag 
om daar hun stem te laten horen.  
U kunt als ouders ook uw stem laten door uw gegevens in te 
vullen op de volgende site: 
https://www.poinactie.nl/ouders/ 
 
CuCo 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u al geïnformeerd over de CuCo. Inmiddels zijn de eerste groepen naar 
Fluxus geweest. Dit was weer een groot succes, mede doordat er vakleerkrachten bij ons op de school 
lessen verzorgen, krijgen de cultuuruitjes veel meer betekenis. Verder willen we alle ouders die 
geholpen hebben om de leerlingen te vervoeren enorm bedanken voor hun tijd. Zonder deze ouders 
zijn deze uitjes onmogelijk.  
 
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. 
 
Glijbaan 
Elk jaar worden de speeltoestellen gekeurd op het schoolplein. Als school zijn we 
namelijk hiervoor verantwoordelijk. Helaas is gebleken dat de glijbaan op het 
kleuterplein is afgekeurd en verwijderd zal moeten worden. Dat komt voor 
rekening van school. Indien hier een bedrijf voor wordt ingezet kost dit veel geld, 
mijn vraag is of er enkele handige ouders met Annouska (conciërge) de glijbaan 
willen verwijderen. We gaan binnen school kijken of we het toestel kunnen 
vervangen.  
 
Jeroen Oom 
Dag allemaal, 
Mijn naam is Jeroen Oom en sinds dit schooljaar werk ik als intern begeleider op Het Eiland. Ik ben 
aanwezig op dinsdag en woensdag. Mocht u vragen hebben, loop vooral binnen! 
Voordat ik vorig jaar bij Zaan Primair ging werken werkte ik ruim twaalf jaar in Amsterdam als 
leerkracht en intern begeleider op scholen in Zuid Oost en Amsterdam West. Ik heb met veel plezier 
in Amsterdam gewerkt, maar wonen in Zaandam en werken in Amsterdam werd met schoolgaande 
kinderen een steeds lastiger opgave. Ik ben inmiddels met veel plezier gestart op Het Eiland en 
verwacht en hoop zo te blijven werken in een warm team. 
Een vriendelijke groet, 
Jeroen Oom 
 
 
 
 
 

https://www.poinactie.nl/ouders/
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Buitenschoolse activiteiten 
Er zijn nog maar weinig inschrijvingen op de buitenschoolse activiteiten. Helaas kan dit inhouden dat 
bepaalde activiteiten niet doorgaan. Kijk nog even goed naar de onderstaande activiteiten en data en 
vergeet niet in te schrijven via GRAS. Via de website kunt u uw zoon/dochter inschrijven. 
 
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. 
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. 
 
Oudergesprekken 
Inmiddels is de eerste ronde oudergesprekken aan de gang. We hopen dat we 
een goed beeld van uw kind hebben gekregen zodat we dit jaar met elkaar fijn 
kunnen starten. Is de afspraak niet gelukt, maak dan alsnog een nieuwe 
afspraak met de leerkracht. We vinden het namelijk erg fijn om u te spreken 
aan het begin van het schooljaar. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen 
zijn over de gesprekken horen we deze graag.  
 
OC-krant 
Vorige week is de OC-krant meegegaan met de leerlingen. Hierin vindt u een mooi overzicht van alle 
activiteiten van het schooljaar. Bij de OC-krant zit een oudercheque, hierin kunt a aangeven waarmee 
u het komend jaar wil helpen, want zonder ouderhulp is het lastig om de activiteiten te organiseren. 
Wilt u de oudercheque inleveren, we hebben dan een goed overzicht over de hulpouders die wij 
kunnen vragen bij de activiteiten. Verder wil ik de gehele OC ontzettend bedanken voor het maken 
van deze prachtige krant.  
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Schenking 
Marcel de Koningh doet voor de school veel activiteiten zoals 
fotograferen, OC-lid, begeleiden klassenuitjes en nog vele andere 
dingen.  
 
IBM, waar Marcel de Koningh werkt, heeft een wereldwijd programma 
lopen om werknemers iets terug te laten geven aan de gemeenschap en non-profit organisaties in de 
vorm van een gift. De bijdrage aan de school van Marcel komt in aanmerking voor dit programma en 
de school krijgt via Marcel een gift van €950,--. Deze gift wil Marcel graag schenken aan school. 
 
Het geld komt terecht bij de oudercommissie, zodat er iets gedaan kan worden voor de school van 
deze gift. Als eerste laten we de gehele muziekinstallatie hiervan nakijken, zodat bij de 
podiumoptredens er goed licht en geluid is. Mocht er dan nog geld over zijn kijken we goed waaraan 
we dit gaan besteden.  
 
Namens het team en de leerlingen wil ik Marcel ontzettend bedanken hiervoor en natuurlijk hopen we 
nog veel gebruik te maken van Marcel binnen alle activiteiten.  
 
Lekker zingen op een koor! 
Hallo, ik ben Margarita uit groep 5/6. Ik vind zingen heel leuk. Ik zing op een koor van Maite Tife en ik 
zou het leuk vinden als er nog meer kinderen op ons koor komen. 
ZINGEN is heel leuk! 
LEREN zingen is heerlijk! 
Samen zingen op een KOOR is nog leuker! 
Je allermooiste instrument is je STEM! 
 
Ben je 7 of 8 jaar oud? Dan kun je naar de Zangklas. Deze groep heeft les op donderdag van 15.45 tot 
16.45 uur. 
Voor jongens en meiden van 9 jaar en ouder is er het Kinderkoor. De lessen voor deze kinderen zijn 
ook op donderdag maar dan van 17.00 tot 18.00 uur. 
We zingen in de Fluxus Muziekschool aan de Westzijde 148 in Zaandam. 
 
De kosten zijn €100 voor 36 lessen. 
 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met de juf, Maite Tife, email: 
maitetife@hetnet.nl of”telefoonnummer 06-27462399. 
 
Zie ik je binnenkort op het koor? 
Groetjes van Margarita. 
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