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Nieuwsbrief 5, 8 november 2017 
 

Agenda 
 

8 november Studiedag, leerlingen vrij 

10 november Sint Maarten 

14 & 15 
november 

Directie afwezig studie tweedaagse 

20 november Start oudergesprekken 

21 november MR en OC overleg 

22 november Open dag obs Het Eiland 

 Nieuwsbrief 6 

 
 
Staking 
Er is in het nieuws al berichtgeving geweest over een eventuele 
stakingsdag op dinsdag 12 december. Eerst zullen er gesprekken 
worden gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs over de 
wensen. Vervolgens wordt er nog gewacht tot de onderwijsbegroting 
op 5 december besproken gaat worden in de Tweede Kamer. Als 
resultaat uitblijft, is het voornemen om op 12 december te gaan 
staken.  
 
Feestdagen 
Inmiddels is het alweer november geworden en staan alle feestdagen 
weer voor de deur. Aankomende vrijdag beginnen we met Sint-
Maarten; hiervoor is een planning gemaakt voor de groepen 1 t/m 4 die deze vrijdag een ronde langs 
ouders in de wijk gaan lopen. Ook voor de leerlingen van de groep 5 t/m 8 is er een versnapering op 
school. De ouders van de groepen 1 t/m 4 zijn op de hoogte van inhoud van deze dag.  
 
Ook de voorbereidingen van het sinterklaasfeest zijn in volle gang.  
Op vrijdagmiddag 17 november van 14.30 – 16.30 uur willen we de school in Sinterklaasstemming 
brengen. Uw hulp daarbij is van harte welkom. Het liefst zien we dat u uw eigen kind dan bij een 
vriendje of vriendinnetje laat spelen. Mocht dat niet te regelen zijn, dan zorgen we voor een lokaal 
waar de kinderen een film kunnen kijken. Komt u ook? 
Sinterklaas zal dit jaar natuurlijk ook onze school aandoen op 5 december. Over het programma wordt 
u nog geïnformeerd, wel vragen wij of er nog twee ouders zijn die ons willen ondersteunen bij het 
schminken. Mocht u hierbij willen helpen, dan kunt u zich aanmelden bij Pim de Jong of Cleo ten Hoorn.  
 
Vuurwerkcampagne 
Ook dit jaar wordt in Zaanstad de vuurwerkcampagne gehouden. Hierbij gaan twee leerlingen uit groep 
8 naar de Raadszaal in het stadhuis van Zaanstad en worden op feestelijke wijze geïnstrueerd en 
gefaciliteerd om de vuurwerkvoorlichting ook op school te geven. Ook dit jaar zullen twee leerlingen 
van groep 8 hieraan meedoen, om op deze wijze ook de andere kinderen binnen de school over het 
onderwerp vuurwerk voor te lichten.  
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Workshops 
U heeft op Facebook de vele foto’s van onze workshops kunnen bewonderen. We waren dan ook erg 
trots op het resultaat, we hadden veel uitdagende, creatieve en leuke workshops in school die 
georganiseerd werden door leerlingen, ouders en leerkrachten. 
 
Mocht u de volgende keer nu ook een workshop willen geven, geef u dan even op via 
p.dejong@zaanprimair.nl 
 
Themaweek wetenschap en techniek 
We hebben de afgelopen week de themaweek wetenschap en techniek gehouden. Hierin stonden de 
lessen centraal rondom dit thema. Er zijn vele apparaten gedemonteerd, er was een prachtige raket 
bij de kleuters en nog vele andere lessen in dit thema.  
 
Klapdeuren en deur groep 3 
Inmiddels zijn de klapdeuren en de deur van groep 3 geplaatst. Zelf zijn we hier erg tevreden over. Het 
mini-leerplein kan nu in werking gaan zonder dat het grote leerplein hier overlast van heeft, want we 
vinden het belangrijk dat kleuters (en leerlingen van groep 3) op dit plein heerlijk hun gang kunnen 
gaan.  
 
Oudergesprekken 
Komende periode worden de oudergesprekken weer gehouden. Hierin zal het portfolio en de 
ontwikkeling van de kinderen centraal staan. Het is de bedoeling dat de  kinderen van de groepen 4 
t/m 8 bij het gesprek aanwezig zijn. U kunt zich vanaf deze week inschrijven voor de oudergesprekken 
via Mijnschool.  
Graag willen wij weten wat u van de informatievoorziening over uw zoon/dochter vindt. We geven dan 
ook aan het einde van het gesprek een vragenformulier mee over de algemene informatievoorziening 
van de school mee. Wij willen u vragen het formulier in te vullen en weer in te leveren bij de leerkracht. 
Op deze wijze hopen wij een goed beeld te krijgen over de informatievoorziening en deze te 
verbeteren waar dit nodig is.  
 
Open dag 22 november 
Op 22 november hebben wij onze open dag. U, maar natuurlijk ook nieuwe ouders en anderen  zijn 
van harte welkom om een kijkje op onze school te nemen. Mocht u nog kennissen, familieleden en 
vrienden kennen die bij ons een kijkje willen nemen, zijn zij van harte uitgenodigd. 
Wij willen de leerlingen van groep 8 de rondleidingen laten verzorgen. Zij kunnen namelijk goed 
vertellen hoe de werkwijze van de school is. 
 

Kerstkaartenactie 
In de groepen wordt momenteel druk gewerkt 
aan de kerstkaartenactie. Alle kinderen maken 
een mooie kersttekening, waarvan echte 
kerstkaarten gemaakt worden. Deze kerstkaarten 
gaan we verkopen. Aan u, zodat u ze kunt 
versturen aan al vrienden en kennissen. En 
misschien ook wel aan de buurman. Of aan opa 
en oma. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, 
willen we gebruiken voor de aankleding van de 
schoolpleinen. Die kunnen wel een opknapbeurt 
gebruiken. Koop dus nog geen kerstkaarten, maar 
wacht even op die van uw eigen kind. Wedden 
dat u die het mooist vindt!  

 
  

mailto:p.dejong@zaanprimair.nl


 

3 

Emmertje 
Voor het leerplein van de groepen 1/2/3 zijn we op zoek 
naar emmertjes om bijv. stiften in te zetten. Heeft u 
toevallig dergelijke emmertjes in huis? Mogen wij ze dan 
hebben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kinderboerderij De Veldmuis 
 
De crowdfundingsactie van Kinderboerderij De Veldmuis is een groot succes! 
 
Kinderboerderij De Veldmuis heeft het beoogde doel van de crowdfundingsactie gehaald. 
Dankzij donaties van zowel particulieren, bedrijfsleven en goede doelen is de magische grens van 
10.000,= doorbroken. 
 
Dat wil niet zeggen dat de kinderboerderij nu al van start kan gaan met het vernieuwen van de 
afgekeurde speeltuin en het bijbehorende theehuis. Daarvoor is nog eens 10.000 euro nodig, waarvoor 
de vrijwilligers alles op alles gaan zetten om dat zo snel mogelijk op te halen. Hiertoe gaan ze 
onvermoeid door met collecteren, maar ook worden er diverse activiteiten georganiseerd voor 
kinderen en buurtbewoners. 
 
Het ambitieuze plan is om april 2018 de deuren van een compleet vernieuwde kinderboerderij open 
te gooien voor het publiek. 
De speeltuin zal dan aan de laatste veiligheidseisen voldoen en het theehuis zal voorzien in allerlei 
versnaperingen voor jong en oud. 
 
De Veldmuis kan nog steeds alle hulp goed gebruiken om op schema te blijven. Iedereen die een 
bijdrage wil doen of wil meehelpen aan de opbouw van de vernieuwde kinderboerderij is van harte 
welkom! Doneren kan via https://voorjebuurt.nl/nl/projects/de-veldmuis. 
 
Grote donaties die wij hebben ontvangen: 
€ 2.500,- Stichting Doen 
€ 2.000,- VSB Fonds 
€ 1.662,- Holland & Barrett 
€    500,- belangen vereniging Westerwatering  
€    500,- Deen Supermarkt 
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