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Nieuwsbrief 6, 22 november 2017 
 

Agenda 
 

20 november Deze week oudergesprekken 

22 november Open dag obs Het Eiland 

27 november BiebBus groepen 2/3, 1/2, 3 en 5/6 

28 november BiebBus groepen 4, 6/7 en 7/8 

1 december Portfolio mee naar huis 

5 december Sinterklaas viering 

6 december Nieuwsbrief 7 

 

Hulp gevraagd! 

Voor de groepen 1 t/m 4 organiseren wij in de ochtend een spellencircuit. Als u zin hebt om 
hierbij te helpen, dan horen we dat graag. Het klaarzetten van het circuit start om 09.45 uur. 
Het circuit duurt van 10.15 – 11.45 uur. Ook hiervoor kunt u zich melden bij juf Cisca of bij 
José Schaak. 
 
Bericht van de Penningmeester van de Oudercommissie (OC) 
Goed bericht! Van IBM hebben we een schenking van €950 gekregen. Verder willen we gaan 
interen op onze reserves. De IBM schenking is al binnen, dus we kunnen deze, samen met geld 
uit de reserves, gaan inzetten om nieuwe speeltoestellen en nieuwe geluidsapparatuur aan te 
schaffen. 
Een paar weken geleden heeft u een brief gekregen met daarin de vraag om de (vrijwillige) 
ouderbijdrage over te maken. Op dit moment heeft 29% van de ouders de bijdrage betaald, 
ontzettend bedankt daarvoor! Helaas zijn de binnengekomen bijdrages niet voldoende om 
alle festiviteiten van dit schooljaar te organiseren. Misschien is de brief aan uw aandacht 
ontsnapt of had u hem nog klaarliggen om de bijdrage over te maken. Hierbij even een 
reminder, als u het nog niet heeft gedaan. U kunt de ouderbijdrage van €30,00 (tweede kind: 
€27,50, derde en vierde kind: €25,00) per kind vóór 1 december 2017 overmaken naar: 
  

Rekeningnummer NL29 RABO 0104 8759 33, t.n.v. OBS Het Eiland. 
Vermeld duidelijk de naam van uw kind(eren) en de groep waarin hij/zij zit(ten). 
  
Alvast van harte bedankt namens alle kinderen van OBS Het Eiland en natuurlijk de OC, 
Linda Nol 
Penningmeester OC (penningmeesterOCheteiland@gmail.com)  
 
Sinterklaas 
Natuurlijk komt op 5 december de Sint ook een 
bezoekje brengen aan obs Het Eiland. We 
verwachten Sint tegen kwart voor 9 op het grote 
schoolplein aan de kant van het Winkelcentrum. 
Ouders zijn van harte welkom om te kijken. Wilt u 
wel achter de kinderen gaan staan zodat zij vrij 
zicht hebben? 
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We hebben vorige week vrijdag veel hulpouders binnen de school gehad om de school om te 
toveren in Sint ‘style’. Daarnaast zijn ook voorbereidingen getroffen voor de schoencadeaus. 
We willen namens alle kinderen deze ouders ontzettend bedanken voor hun inzet deze 
middag. 
 
De lessen starten op 6 december om 9.30, mocht uw zoon/dochter een drukke avond hebben 
gehad, mogen de kinderen 1 uurtje later komen. De school is wel gewoon open vanaf 8.30. 
 
Stakingsperikelen 
In de komende dagen zijn er gesprekken tussen het onderwijs en 
de minister van Onderwijs Arie Slob. Deze week krijgt de minister 
een brief met een ultimatum, hierin wordt aangegeven dat het 
ultimatum loopt tot 5 december. Wordt er dan niet voldaan aan 
de eis van 1.4 miljard voor het onderwijs, dan is er op 12 december 
opnieuw een stakingsdag. Ik houd u op de hoogte. Mocht er eerder 
dan 6 december (volgende nieuwsbrief) informatie zijn over dit 
onderwerp, dan informeer ik u via MijnSchool.  

Workshops verplaatst naar 15 december 

Vorig jaar werden de kerstworkshops aangeboden op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. 
Toen was de school inmiddels al volledig kerstvrij gemaakt. Dit werd door iedereen niet als 
heel prettig ervaren aangezien de kerstsfeer niet meer aanwezig was. 
 
In tegenstelling tot de jaarkalender houden we daarom dit jaar de workshops op 15 
december, zodat de activiteiten die de leerlingen gaan doen veelal in de kerstsfeer kunnen 
plaatsvinden. We willen dan ook graag activiteiten aanbieden die zoveel mogelijk in het teken 
van kerst staan.  
De workshops zijn voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. 
 
Op deze dag is het ook opa en oma dag, misschien vinden de opa’s en oma’s het leuk om ook 
een workshop te geven aan de kinderen, waar nodig kunnen wij de opa’s en oma’s (maar ook 
ouders) hierbij ondersteunen.  
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt een ander programma, ook hier zijn alle opa’s en oma’s van 
harte welkom op school. 
Mocht u, een opa, een oma ook een workshop willen geven, geef u dan even op via 
p.dejong@zaanprimair.nl 
 

Eten en drinken op school 

Wij zijn een gezonde school en vinden het heel erg 

belangrijk dat kinderen ook gezond eten op school. Steeds 

meer zien we dat leerlingen met koeken, hele zakken 

krentenbollen, 6 pakjes Wicky, alleen maar 

chocoladecroissants etc. de school binnenkomen. Ik wil 

nogmaals benadrukken dat wij het belangrijk vinden dat kinderen een tien-uurtje in de vorm 

van Gruit (groente en fruit) krijgen en tussen de middag een boterham. Een gezonde leefstijl 

en voeding vinden wij als school belangrijk voor opgroeiende kinderen. 
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Kerstkaartenactie 
Inmiddels zijn de kerstkaarten verstuurd naar de drukker, over ongeveer 
2 weken krijgen wij de kerstkaarten gedrukt weer terug op school. De 
opbrengst van de kaartenactie willen we besteden aan de beide 
schoolpleinen. 
 
Biebbus 
Op maandag 27 november en dinsdag 28 november gaan de leerlingen weer naar de 
BiebBus. Wilt u ervoor zorgen dat (afhankelijk van de dag) de kinderen hun boeken van thuis 
meenemen. Indien boeken niet ingeleverd worden, krijgt de school hiervoor een boete. Wij 
willen dit echt voorkomen, want het is zonde van het schoolbudget. 
 
Spelen met taal groep 1-2 
Het buitenschools aanbod Spelen met Taal groep 1-2 is helaas nog niet voldoende gevuld om 
door te gaan. Wilt u uw zoon/dochter alsnog inschrijven kan dit tot eind november. Dit kan 
via de website, door u in te schrijven in het systeem ‘GRAS’. Handleiding hiervan staat op 
MijnSchool. Mochten er niet voldoende inschrijvingen zijn, komt Spelen met Taal groep 1-2 
helaas te vervallen. 
 
Een bericht van de rekenspecialist: 

 Wist u dat leerlingen uit functioneringsniveau 8 als 5 weken lang, 4x per week 15 

minuten Rekensprint oefenen met kinderen uit functioneringsniveau 5 en 6 van 

rekenen.  

 Dat het oefenen van de tafels belangrijk is om goed te kunnen rekenen. Dit kan op 

allerlei manieren, op school, maar ook zeker thuis. De leerlingen van 

functioneringsniveau 5 en 6 die de tafels kennen, kunnen een tafeldiploma krijgen. 

 Dat de leerlingen samen met de rekenspecialist een evaluatieformulier gemaakt 

hebben om de rekentoets te evalueren. Hierbij is sprake van een zeer hoge 

betrokkenheid van leerlingen die daarbij hun eigen leerproces evalueren. Zo vragen 

kinderen zelf om extra instructie of extra oefeningen om stof onder de knie te 

krijgen.  

Een terechte vraag van een leerling was: Juf, ik heb wel een voldoende voor dit doel, 
maar ik wil hem toch nog oefenen om er nog beter in te worden, mag dat? 

 Dat leerlingen uit functioneringsniveau 8 maatjes zijn van leerlingen uit 

functioneringsniveau 5, ze ondersteunen de leerlingen.  

Met vriendelijke groet, 
 
Ruth Noordpool 
Leerkracht - Rekenspecialist 
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