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Cito afname 

De afgelopen weken hebben we de Cito’s afgenomen. We hebben daar een 

strak rooster opgezet zodat alle leerlingen in alle rust de Cito’s hebben kun-

nen maken. Enkele leerlingen die afwezig waren worden nog in de komende 

tijd getoetst. Dit wordt gedaan op een rustige plek in de school, zodat ook 

deze leerlingen de toets rustig kunnen maken. 

Het nieuwe ouderportaal is inmiddels 

actief. Om de app te downloaden 

zoekt u bij Google of bij Apple op 

Zaan Primair. U vindt dan de app van 

Het Eiland. Deze app moet u down-

loaden op uw device zoals de tele-

foon of de tablet. Op de app worden 

foto’s, weekverslagen, de kalender 

en uitnodigingen voor oudergesprek-

ken geplaatst. De nieuwsbrief wordt 

via de mail verspreid, dit aangezien 

we geen bestanden kunnen versprei-

den via Schoolpraat. In de app vindt u 

een tandwieltje rechtsboven. Via het 

tandwieltje kunt u zich aanmelden bij 

de groep van uw zoon/dochter. De 

inlogcodes vindt u bij het grote 

scherm bij de ingang van de school. U 

kunt zich aanmelden bij meerdere 

groepen.  

Nieuw ouderportaal 

Griepgolf en te kort aan invallers 

Er gaat een flinke griepgolf door de school heen, die op dit moment veel 

leerlingen, maar ook leerkrachten treft. We doen er alles aan, indien er een 

leerkracht ziek is, om deze te vervangen, al is dit wel heel 

erg lastig door het tekort aan invallers.  We wensen ieder-

een natuurlijk heel veel beterschap! 

Thema circus onderbouw 



 

 

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.” 

 

Honden op school 

We zien de laatste tijd wat meer 

honden de school binnenkomen. Dat 

vinden we natuurlijk heel erg lief en 

heel erg leuk. Alleen hebben we leer-

lingen die allergisch zijn voor honden 

en/of katten. Wij willen u dan ook 

vragen om geen honden mee naar 

binnen te nemen, ook niet op de 

arm. Hierop is één uitzondering en 

dat is de hulphond die af en toe bin-

nen komt op school. Deze hond heeft 

een zeer duidelijke ondersteunende 

functie en mag ook mee de school in 

komen. 

Opbrengst kerstkaarten actie 

Inmiddels is de opbrengst van de kerstkaarten actie verwerkt. We hebben in 

totaal €1000,— opgehaald voor de speeltoestellen. Inmiddels hebben we 

voor de speeltoestellen offertes binnen en overleggen we met de OC over 

het budget voor de speeltoestellen. 

We willen alle leerlingen en ouders ontzettend bedanken voor hun inzet 

rondom de actie van de kerstkaarten. 

Startgroep 1 

Nudem is uitgekozen als directeur 

voor 1 dag. Na vele gesprekken ge-

voerd te hebben met heel veel leer-

lingen uit de diverse groepen, kwam 

Nudem met een prachtig inhoude-

lijk verhaal over de visie dat ik graag 

met haar wil uitwerken. Nudem zal 

aankomende vrijdag in ieder geval 

klassenbezoeken doen, de telefoon 

opnemen, briefing met de leer-

krachten, ook mag zij een budget 

van €50,— besteden voor de gehele 

school. Ik wil alle leerlingen met wie 

ik gesproken heb ontzettend bedan-

ken voor hun inzet. Het waren 

prachtige gesprekken. 

Op 1 februari gaan we starten met de startgroep 1. De huidige groep 1-2 

groeit tot dik over de 30 leerlingen tot aan de zomervakantie. Dit zijn teveel 

leerlingen voor de groep 1-2. De startgroep 1 zal tot ongeveer 13 leerlingen 

gaan groeien. Juf Ingrid zal op maandag, dinsdag en woensdag in de groep 

staan, Juf Angela op donderdag en vrijdag. Juf Petra, Lio-stagiaire zal op don-

derdag en vrijdag in groep 1-2 staan.  

Juf Petra heeft vorig jaar al als sta-

giaire bij Juf Wil gewerkt en heeft 

samen met de onderbouw leer-

krachten invulling gegeven aan het 

mini-leerplein. Verder zal Juf Petra 

vanuit haar opleiding een onder-

zoek doen naar het aanbod op het 

mini-leerplein, dit om het aanbod 

nog verder te verbeteren. 

Directeur voor 1 dag 
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Voorjaarsactiviteiten  

Het voorjaar komt er weer aan. De 
schapen staan op springen. Vanaf 20 
februari verwachten we op Boerderij 
Zorgvrij weer veel lammetjes. En 
begin maart hopen we ook jonge 
geitjes, kuikens en konijnen te heb-
ben. Alle dieren staan gezellig op 
stal.  

We hebben in de voorjaarsvakantie, 
van 24 februari t/m 4 maart, een 
aantal speciale activiteiten op de 

boerderij. De activiteiten vinden 
plaats op alle dagen van de week 
tussen 11:00 uur en 16:00 uur. U 
kunt een keuze maken, afhankelijk 
van de leeftijd van de kinderen. 
Maar ook een combinatie van activi-
teiten is altijd leuk. Verdere informa-
tie kunt u vinden onze website:  
https://www.spaarnwoude.nl/spw/
zorgvrij 

 

Bram 

Onderdak gezocht voor Bram! 
 
Kortgeleden, op een dinsdag-
morgen, stond er een kunst-
stof vervoersbak voor de 
poort van de kinderboerderij. 
Bij nadere inspectie bleek 
daar een konijn in te zitten, 
dat de nacht in de kou had 
doorgebracht, zonder eten en 
drinken. 
 
Rillend van de kou is hij naar 
binnen gebracht voor een 
medische inspectie. Hij bleek 
alleen iets te mager en slecht 

verzorgde nagels te hebben. 
We hebben hem ter plekke 
Bram gedoopt. Bram bleek 
een heel lief en aaibaar konijn 
te zijn, waar de kinderboerde-
rij helaas geen ruimte voor 
heeft. 
 
Kinderboerderij De Veldmuis 
is daarom met spoed op zoek 
naar een nieuw thuis voor 
Bram, want deze knappe vent 
verdient een fijne plek waar 
hij samen met andere man-
netjes rond kan huppelen. 

Regenwoudkunst 

In groep 4 en 5/6 wordt gewerkt aan het 
thema “Red het regenwoud”. Afgelopen 
week bekeken de kinderen regenwoud 
kunst en maakten geïnspireerd daarop 
hun eigen regenwoud kunstwerk. 


