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Nieuwsbrief 7, 6 december 2017 
 

Agenda 
 

11 december School versieren in Kerstsfeer vanaf 14.30 uur 

12 december Staking; naschoolse activiteiten gaan niet door 

13 december Afsluiting IPC-thema groep 4 en groep 5/6  

 Repetitie kerstkoor (ook 14 en 15 december) om 08.15 uur 

15 december  Workshops/opa en oma middag 

18 december  Optreden kerstkoor (ook 19 en 20 december) om 08.15 uur 

20 december Kerstdiner 

22 december Podiumoptreden; alleen voor ouders van groep 3 

 

Staking 

De staking in het primair onderwijs gaat door! 
Op 12 december 2017 zijn alle scholen van Zaan Primair gesloten. 
De werkdruk, het tekort aan leerkrachten en het loon zijn de grootste 
redenen voor deze staking. 
De nieuwe minister heeft met bonden gesprekken gevoerd, maar dit 
heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Sterker nog recent is 
gebleken dat er toch weer bezuinigingen op het primair onderwijs van 
toepassing zijn. 
Uw kind gaat daar last van krijgen nu of in de toekomst en verdient 
het beste onderwijs. Zaan Primair wil dit graag blijven geven, maar 
onder de huidige voorwaarden is dit steeds minder mogelijk. 
De school van uw kind is dinsdag 12 december gesloten, dat betekent 
dat er geen onderwijs is. U moet zelf voor opvang zorgen. 
U kunt contact opnemen met onze collega’s van de kinderopvang. Zij ondersteunen de actie 
en zijn bereid kinderen op te vangen. U zult begrijpen dat de plaatsen beperkt zijn. Kinderen 
die al gebruik maken van een vorm van opvang, hebben voorrang. De kosten voor deze extra 
dag zijn voor eigen rekening. 
Ook worden er diverse alternatieven geboden door bijvoorbeeld sportorganisaties. Uw kind 
kan dan tegen een kleine vergoeding  een dagje sporten. 
Mocht u werkelijk geen enkele mogelijkheid zien om deze dag opvang voor uw kind te regelen, 
dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. 
Wij hopen dat u ons steunt in de strijd voor goed onderwijs voor uw kind! U kunt ook als ouder 
de petitie van de site van PO  Front ondertekenen! 
 
De naschoolse activiteiten gaan deze dag niet door! De les wordt op een andere datum 
ingehaald. 
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Sinterklaas 
We kijken terug op een zeer geslaagd 
Sinterklaasfeest. De ontvangst waarbij de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 meeliepen met 
de leerlingen van de groep 5 t/m 8 was erg fijn om 
te zien. De spanning op de gezichten van de 
kinderen tijdens de aankomst van Sinterklaas was 
erg aandoenlijk.  
In de bovenbouw hebben de kinderen surprises gedaan. Wat zagen deze er prachtig uit! Ook 
de gedichten waren erg mooi geschreven. In de onderbouw startte Sinterklaas op het podium 
waarbij de leerlingen gedanst en gezongen hebben. Daarna was er een spellencircuit en 
natuurlijk konden de kinderen een prachtig cadeau uitzoeken in de schatkamer van 
Sinterklaas. We willen iedereen ontzettend bedanken voor hun inzet en de hulp in de klas.  
 

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 ons 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 nog 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.  
We zoeken nog ouders en opa’s en oma’s die het leuk vinden om een workshop te geven! U 
kunt zich opgeven bij Pim de Jong. 
 
Op 22 december heeft groep 3 (Linda) het podiumoptreden, de ouders van groep 3 (Linda) 
zijn hierbij van harte uitgenodigd. Het podiumoptreden begint ongeveer om 8.45. 
 

Kerstkaartenactie 
De kaarten zijn vandaag meegegeven met de kinderen. 1 pakketje kaarten kost €6,95. Hierin 
zitten 8 kaarten. In het totale pakket zitten 8 pakjes kaarten die de kinderen kunnen verkopen. 
Een gedeelte van de opbrengst is voor de school. 
Het geld wat wij ophalen willen besteden aan 
buitenspeeltoestellen op het grote en kleine plein. 
De opbrengst komt dus terecht bij alle kinderen. 
Indien een leerling alle pakketjes verkoopt krijgt de 
leerling een speciale attentie.  
 
U kunt het geld in het zakje bewaren en deze 
uiterlijk woensdag 20 december weer inleveren op 
school. Ook de onverkochte kaarten moeten dan weer worden ingeleverd. Deze worden 
weer teruggestuurd naar de drukker anders krijgen we er een rekening voor.  
We hopen dat u veel plezier beleeft aan deze speciale kerstkaart, gemaakt door uw eigen 
zoon/dochter. 
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Kerst versieren 
Aankomende maandag gaan we de school voor kerst versieren. Middels de oudercheque 
hebben zich hier al ouders voor aangemeld. Mocht u dit niet hebben aangegeven, maar toch 
graag willen helpen, dan kunt u zich hiervoor inschrijven op de lijst bij het klaslokaal. Net zoals 
bij het versieren voor Sinterklaas zorgen we voor opvang van de kinderen.  
Kerst ‘ontsieren’ gaat gebeuren op vrijdag 22 december om ongeveer 10 uur. Ook hiervoor 
kunt u zich nog opgeven via de lijst die bij de deur van het klaslokaal hangt.   
 
Kerstdiner 
Ons kerstdiner is op woensdag 20 december van 17.00 tot 18.00, de lijsten waarop u kunt 
aangeven wat u wilt maken voor het kerstdiner hangt vanaf aankomende maandag bij de deur 
van het klaslokaal. Als de kinderen genieten van het kerstdiner willen we de ouders van harte 
uitnodigen voor een beker warme chocolamelk of glühwein en een kleine versnapering. 
Hiervoor willen we wel graag weten hoeveel ouders er ongeveer aanwezig zullen zijn. Er komt 
maandag een aanwezigheidslijst bij de deur. Wilt u komen tussen 17.00 en 18.00 dan kunt u 
zich inschrijven. Komt u niet, dan hoeft u verder niets te doen. 
 
De kinderen zullen ontvangen worden door de leerlingen van groep 7-8 van juf Ruth. De 
leerlingen van Juf Ruth mogen dan ook om 16.45 naar binnen! 
 
Kerstkoor 
Het was vorig jaar leuk om de kinderen en hun ouders ’s ochtends met kerstliedjes te 
ontvangen. Dit jaar willen we dat weer gaan doen. We repeteren op woensdag 13, donderdag 
14 en vrijdag 15 december van 08.15 tot 08.30 uur onder leiding van juf Cisca. 
De uitvoeringen zijn op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 december op dezelfde tijd. 
Op de lijst bij het lokaal van uw kind kunt u aangeven wanneer uw kind komt repeteren en 
wanneer het kan meezingen. U bepaalt zelf wanneer het u uitkomt. Het is wel de bedoeling 
dat uw kind op de aangegeven dagen écht om 08.15 uur klaar staat op het podium. 
We hopen op veel belangstelling en dus een groot koor.  
 
Kerstactie voor de voedselbank 
In de leerlingenraad hebben we besproken dat we graag iets willen betekenen voor anderen 
met kerst. Na allerlei ideeën te hebben besproken zijn we uitgekomen op de voedselbank. 
Hierop hebben we de voedselbank Zaanstreek een email gestuurd op welke wijze wij iets voor 
de voedselbank kunnen betekenen. De voedselbank gaf aan graag producten te willen 
ontvangen om deze aan de mensen te kunnen geven. Dit willen wij natuurlijk graag doen. Met 
de leerlingenraad hebben we besloten om vanaf woensdag 13 december t/m woensdag 20 
december producten te gaan inzamelen. De kinderen van de leerlingenraad zullen elke 
ochtend klaarstaan om de producten in ontvangst te nemen. We willen de producten laten 
overhandigen door de kinderen van de leerlingenraad. 
 
De voedselbank zou de volgende producten graag willen ontvangen: 

- Aardappelpuree die aangemaakt kan worden met water; 
- kruidenmix voor rijst; 
- kruidenmix voor pasta; 
- rijst; 
- pasta. 
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Ouderportaal schoolpraat 
Per januari gaan wij over naar een nieuw ouderportaal. Mijnschool wordt door zowel de 
ouders, als de leerkrachten als niet prettig ervaren. Elke school binnen Zaan Primair, dus ook 
Het Eiland gaat overstappen naar Schoolpraat. Op het gebied van mogelijkheden verschilt 
Schoolpraat weinig van Mijnschool, maar het veel gebruiksvriendelijker naar Mijnschool. Het 
huidige ouderportaal gaat per 1-1-2018 sluiten, indien u nog foto’s, nieuwsbrieven of andere 
documenten wilt bewaren, moet u deze voor 1 januari van Mijnschool halen, daarna zijn de 
gegevens niet meer beschikbaar. We hopen zo snel mogelijk in januari aan de slag te gaan met 
Schoolpraat, ik kan nu nog niet overzien of dit direct gaat lukken, lukt dit niet, dan zorgen wij 
ervoor dat nieuwsbrief en weekverslag op een andere wijze bij u terecht gaat komen. Ik heb 
binnenkort een gesprek met de leverancier van Schoolpraat, mocht er nog informatie zijn, 
zorg ik ervoor dat deze bij de ouders terecht komt.  
 
Informatie over Schoolpraat, kunt u vinden op www.schoolpraat.nl.  
 
Kaarsjes maken in het Natuurmuseum 

De afgelopen zomer zijn de bijen in het Darwinpark weer ijverig aan het werk 
geweest om honing te maken. De honing stoppen ze in de raten die de bijen zelf 
maken van bijenwas. Af en toe haalt de imker oude raten weg en maken de bijen 
weer nieuwe. De oude raten bijenwas worden gesmolten en hergebruikt in de 
bijenkasten. Maar je kunt er ook kaarsjes van maken! 
Dit gaan we doen op zondagmiddag 10 december in Natuurmuseum E. Heimans te 
Zaandam. De kaarsjes rol je van plakken bijenwas 

en daarna versier je ze met gekleurde bijenwas. Je mag je 
zelfgemaakte kaarsje(s) natuurlijk mee naar huis nemen.  
Het is ook de laatste mogelijkheid om de wisselexpositie “Toverbos” 
te bezoeken. De reguliere entree voor het museum bedraagt 4 euro 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Volwassenen en donateurs gratis. Voor 
het rollen van een kaarsje vragen we € 1,00. 
Het museum is van 13.00 uur tot 17.00 uur open en is gelegen aan 
de Thijssestraat te Zaandam, naast stadsboerderij Darwinpark.  
Zie verder: www.zaansnatuurmilieucentrum.nl   
 
  

http://www.schoolpraat.nl/
http://www.zaansnatuurmilieucentrum.nl/
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Heemtuin in kerstsfeer 
Op zaterdag 16 december is de heemtuin ondergedompeld in kerstsfeer. De stal van Bethlehem komt 
in de tuin tot leven met Jozef, Maria, een engel en het kindje Jezus in een kribbe. Het kerstverhaal 
wordt verteld en het koor “Ongeremd Goed” zingt kerstliederen. 
Voor de kinderen zijn er veel activiteiten. Denk aan speurtocht, kerststukjes maken, broodjes bakken, 
enz. In de theetuin kunt u opwarmen met een drankje en wat lekkers erbij. 
U bent welkom van 16.00 – 20.00 uur. De entree is gratis.   
Meer info bij Jeroen Buijs via j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl of via de website 
www.zaansnatuurmilieucentrum.nl .   
 
Kinderboerderij de Veldmuis 
 

 
 

mailto:j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl
http://www.zaansnatuurmilieucentrum.nl/

