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Schoolreisje 

De datum van het schoolreisje is verplaatst naar 22 juni in plaats van 15 juni. 

Op 15 juni is namelijk het Suikerfeest en hierdoor zouden sommige leer-

lingen niet mee gaan, wat we erg jammer zouden vinden.  

Er zijn nieuwe speeltoestellen be-

steld. Op het kleine plein wordt een 

nieuwe glijbaan geplaatst op het gro-

te plein zal er een mandschommel 

worden geplaatst. De speeltoestellen 

kunnen geplaatst worden door o.a. 

gelden van de OC, een schenking van 

RVT pompenservice en het geld dat is 

opgehaald met de kaartenactie in 

december. Wij willen dan ook ouders 

en leerlingen bedanken voor hun 

inzet om dit mede mogelijk te ma-

ken. 

Om de speeltoestellen te plaatsen 

moeten we de plaatsing voorberei-

den. Zo zullen er op het grote plein 

tegels weggehaald moeten worden; 

ook op het kleine plein moeten voor-

bereidingen gedaan worden vooraf-

gaande aan de plaatsing. Hiervoor 

willen we graag hulp van ouders. 

Mocht u kunnen en willen helpen 

heel graag. U kunt dan contact opne-

men met de directie. Als we met de 

pleinen aan de slag gaan hebben we 

ook meteen het idee om waar het 

nodig het plein te verhogen en even-

tueel beplanting tegen de hekken te 

plaatsen.   

De grote afdrukken voor de kinderen 

die alle kaarten hebben verkocht 

komen binnenkort binnen. De druk-

kerij had een storing. 

Speeltoestellen 

Schoolontwikkelingen 

Gisteren heeft Ivanka de opleiding vanuit de Kanjertraining afgerond. Ivanka 

is hierdoor gecertificeerd Kanjercoördinator en heeft ook  de opleiding tot 

pestcoördinator gevolgd.  Wij feliciteren Ivanka met het behalen van de op-

leiding. 

Aankomende vrijdag lopen Daphne en Pim de eerste M5 ronde. We gaan dan 

langs de groepen 4 t/m 8 om de meldingen te bespreken.  Wij vragen u dan 

ook om opvallende zaken te blijven melden, ook thuis! 

 

Een Valentijns roos voor de leerkrachten. 

Ontzettend lief van jullie! 
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Formatie 2018-2019 

Inmiddels zijn de eerste formatiege-

sprekken met het bestuur geweest. 

Ik heb nu een goed overzicht met 

wat dit betekent voor het komend 

schooljaar. De formatie zal ik eerst 

bespreken met het team. De forma-

tie kan nog veranderen, aangezien 

de scholen er gelden  om werkdruk 

tegen te gaan bij krijgen. Hierover 

heb ik nog niets vernomen vanuit het 

bestuur. Zodra het gehele formatie-

plaatje rond is en is besproken met 

iedereen communiceer ik dit met de 

ouders.  

Hoofdingang School 

Ik heb een aanvraag gedaan om de voorkant van het gebouw te laten schil-

deren. Op dit moment is de aanblik aan de voorkant erg donker. Ik heb ge-

vraagd om de kozijnen in ieder geval in een lichte kleur te schilderen. Het 

nadeel alleen is dat Zaan Primair geen eigenaar is van aanbouw aan de voor-

kant, hierdoor zijn we dus afhankelijk van Parteon. Zaan Primair is in gesprek 

met Parteon hierover. 

Visie van de school 

De verbouwing van de school is de 

afgelopen zomervakantie niet door-

gegaan. Onder voorbehoud gaat de 

verbouwing de komende zomerva-

kantie wel door. Al durf ik hierover 

niets met zekerheid te zeggen. Ik 

houd u op de hoogte van de ontwik-

kelingen. 

De leerpleinen binnen de school zijn goed zichtbaar,  op het grote leerplein 

wordt inmiddels met een goede structuur gewerkt. De kinderen werken sa-

men aan de leerdoelen en lessen die gegeven worden bij rekenen, taal, lezen 

en spelling. Het uitgangspunt van het leerplein is om kinderen te leren sa-

menwerken en samen te laten leren. Dit is vanuit de visie een van de kern-

punten van ons onderwijs en geeft kinderen vaardigheden mee die zij later 

echt nodig hebben.  

De ontwikkeling van het mini-leerplein heeft door de wisselingen wat stil 

gelegen. Inmiddels zijn Wil en Rosanne, naast het aanbod binnen de groe-

pen, bezig met het verbeteren van het aanbod op het mini-leerplein. Ook 

hier vinden wij het namelijk heel belangrijk dat kinderen door spelen, samen 

leren werken en samen leren. Ook doet juf Petra onderzoek, vanuit haar 

studie, naar het aanbod op het mini-leerplein, met als doel om het mini-

leerplein verder te laten aansluiten bij de wensen van de kinderen.  

Verbouwing 
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Steungezin gezocht 

Buurtgezinnen.nl zoekt een steunge-
zin dat een meisje van 5 regelmatig 
in het weekend kan opvangen. De 
moeder en haar dochtertje vormen 
samen een warm en hecht gezin. Ze 
hebben geen familie in de buurt en 
weinig sociale contacten. De moeder 
heeft een moeilijke tijd achter de 
rug en het zou voor haar heel fijn 
zijn, als ze af en toe even tijd voor 
zichzelf heeft om weer op te laden. 

Het meisje houdt van ballet en bui-
ten spelen. Ze heeft een voedselal-
lergie en het is belangrijk dat het 
steungezin hier rekening mee houdt. 

U kunt meer informatie vinden op: 

https://www.buurtgezinnen.nl/
steungezin-gezocht-voor-meisje-van
-5-uit-zaandam-zuid/#more-4953 

Workshop fotografie 

 

Zaantheater 

Voorjaarsaanbieding: 

voor € 10 (inclusief drankje!) naar:  

De Familie van Nielie barst van 

liefde(6+)  

Zaterdag 3 maart om 19.00 uur. 

Als je een uur eerder komt, kun je jouw avontu-

ren tekenen met de Theatertroep. 

Op zondag 4 maart zijn Buurman & Buurman 

terug in het  Zaantheater. Ze spelen om 13.3– 

en om 16.00 uur! 

A je to! 

Voor meer informatie zie www.zaantheater.nl 
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