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Voedselbank 

De leerlingen van de leerlingenraad zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest 

met het inzamelen van producten voor de voedselbank Zaanstreek. Vanuit 

de gesprekken met de leerlingen van de leerlingenraad is naar voren geko-

men dat we graag iets willen betekenen voor andere mensen.  Vandaag zijn 

de producten door de voedselbank opgehaald. We willen alle ouders ont-

zettend bedanken voor het meenemen van de producten, we weten zeker 

dat deze een goede bestemming gaan krijgen. 

Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief een 

nieuwe layout gekregen. De oude 

nieuwsbrief ging al een tijdje mee en 

we hopen op deze wijze een meer 

dynamische nieuwsbrief te kunnen 

verspreiden onder de ouders van de 

school. 

Naast de nieuwsbrief zijn we achter 

de schermen ook druk bezig met een 

nieuwe website. De nieuwe website 

zal toegankelijk zijn voor alle devices 

zoals de computer, tablet en tele-

foon. De huidige website is helaas erg 

verouderd en voldoet niet meer aan 

de huidige eisen. 

Ook zijn we bezig met het nieuwe 

ouderportaal, inmiddels zijn de eer-

ste gegevens ingevoerd in het nieuwe 

systeem.  

Ik hoop alles in de kerstvakantie 

te kunnen voorbereiden zodat we 

na de kerstvakantie direct met 

het nieuwe systeem kunnen gaan 

starten. Lukt dit niet, doen we er 

natuurlijk alles aan om het sys-

teem zo spoedig mogelijk te laten 

werken.  

Voorbeeld van de nieuwe website 

Overhandiging van de producten. 



 

Cito-afname 

Vanaf 15 januari nemen we op 

school de Cito weer af.  Belangrijk is 

dat kinderen uitgerust op school 

komen, ook is het goed om er vanuit 

thuis niet te veel druk op te leggen 

bij kinderen.  Water is belangrijk om 

de hersenen goed te laten werken. U 

kunt gerust een flesje water meege-

ven. Gelieve geen afspraken met 

tandartsen etc. te plannen in deze 

periode. Afnames die niet gedaan 

zijn, worden op een ander tijdstip 

gemaakt. In de groepen oefenen we 

de methodiek van Cito. Dit houdt in 

dat we manier van vragen met de 

leerlingen doornemen, om op deze 

manier de kinderen goed voor te 

bereiden op de Cito-afname.  

Kerstkaartenacties 

Vandaag hebben de leerlingen van groep 4 kerstkaarten gemaakt met drie 

leerlingen van het R.O.C. We waren benaderd door de leerlingen van het 

R.O.C. om samen iets te kunnen betekenen voor eenzaamheid bij ouderen. 

De kinderen van groep 4 hebben vandaag de kerstkaarten gemaakt en zijn 

samen met de leerlingen van het R.O.C. de kaarten in de Westerwatering 

gaan bezotgen.  We vielen met onze neus in de boter. In Evean Westerwate-

ring stond het Evean Kerstkoor net te zingen, waardoor ons bezoek nog ge-

slaagder was. 

Ook de algemene kerstkaartenactie van onze school is een groot succes. We 

weten nog niet exact wat de opbrengst is van de kerstkaarten actie. Wij laten 

dit zo spoedig mogelijk weten. Mocht u nog kerstkaarten thuis hebben, wilt u 

deze uiterlijk vrijdag inleveren! 

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 

Wij wensen alle leerlingen en alle ouders hele fijne feestdagen en een 

spetterend en voorspoedig 2018.  



 

Schatten der aarde, natuurmuseum 

Vanaf woensdag 27 december t/m 

maart 2018 zijn in het natuurmuse-

um te Zaandam ‘Schatten der aarde’ 

te zien. Wij leven op een aarde met 

een gestolde schil. Die schil is een 

schatkamer vol bruikbare mineralen. 

Gesteenten die wij dagelijks gebrui-

ken als energiebronnen, als sieraden 

en vele andere dagelijkse gebruiks-

voorwerpen.  De tentoonstelling is 

een lust voor het oog, niet allen van-

wege het interactieve aspect en de 

grote hoeveelheid stenen die ge-

woon aangeraakt mogen worden, 

maar ook door de sfeervolle aankle-

ding. Ook kan er naar goud gezocht 

worden. De reguliere entree be-

draagt €4,—, voor kinderen vanaf 3 

jaar. Volwassenen zijn gratis. Het 

museum is gelegen aan de Thijsse-

straat te Zaandam ,gelegen naast 

stadsboerderij Darwinpark. Verdere 

informatie is te vinden via: 

www.zaansnatuurmilieucentrum.nl 

 

 

 
December staat traditie getrouw 
in het teken van gezelligheid en 
warmte. Kom lekker naar binnen 
in de kerstvakantie want ook het 
Zaans Museum is in winterse 
sferen! Ga op ontdekkingstocht 
naar bijzondere winterse objec-
ten in de collectie van het Zaans 
Museum en wie weet vind jij alle 
antwoorden! 

De speurtocht eindigt in het Crea-
tive Lab waar je een bijzondere 
selfie kunt maken – als je durft – 
met het schilderij ‘De man onder 
de beer’. Kom je ook naar ons 
toe? 

Wanneer: van 22 december t/m 

7 januari 2018 

Duur: doorlopend 

Leeftijd: leuk voor het hele gezin! 
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