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Wiskunde en Franse les 

Inmiddels zijn er voor de groepen 7 en 8 twee projecten opgestart. Door 

leerlingen van het voortgezet onderwijs worden lessen Frans en Wiskunde 

verzorgd binnen de school.  De lessen worden aangeboden door een aantal 

zeer betrokken leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hierdoor komen de 

leerlingen uit de hogere groepen in aanraking met het aanbod van het VO. 

We vinden het erg belangrijk om leerlingen uit de bovenbouw goed voor te 

bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Mocht u nog familie 

en/of kennissen hebben die bij ons gastlessen willen komen aanbieden, dan 

kunt u contact opnemen met de school.  

Volgende week woensdag 14 maart 

is uitgeroepen tot stakingsdag. Wij 

hebben op deze dag een studiedag 

gepland. Het programma van de stu-

diedag komt hierdoor te vervallen, 

aangezien wij wel onze stem willen 

laten horen als stakers.  

Door ziekte- en stakingsdagen zijn al 

veel onderwijsdagen komen te ver-

vallen, daarom kiezen wij er voor om 

de studiedag niet te verplaatsen. Het 

programma van de studiedag is nu 

gepland op andere dagen na school-

tijd. 

Niet alleen bij ons op school is het 

tekort aan leerkrachten een pro-

bleem, bij alle scholen binnen Zaan-

stad is dit zichtbaar. Er worden klas-

sen naar huis gestuurd, of directeu-

ren, intern begeleiders en anderen 

worden voor de klas gezet.  

Dit vinden wij, als school, maar ook 

als basisonderwijs in het algemeen, 

onaanvaardbaar.  

Op 14 maart wordt er een grote de-

monstratie georganiseerd in Amster-

dam, waar wij als team ook naar toe 

gaan.  

14 maart staking/studiedag 

Tropische drankjes maken vanuit het thema 
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SCHOOL’S COOL 

Sinds een aantal maanden werken 

wij samen met de organisatie 

’SCHOOL’S COOL’. Deze organisatie 

koppelt mentoren aan leerlingen die 

een extra steuntje in de rug kunnen 

gebruiken bij hun schoolloopbaan. 

De mentoren begeleiden de leer-

lingen één keer per week in de thuis-

situatie. Hierbij kunt u denken aan 

huiswerkbegeleiding, leren plannen, 

zoeken van leuke hobby’s en andere 

activiteiten. Ook helpen zij leerlingen 

en ouders bij de overstap van het 

basisonderwijs naar het voortgezet 

onderwijs. Als school regelen wij de 

aanmelding en inschrijving. Mocht u 

nog verdere informatie hierover wil-

len kunt u contact opnemen met 

Ruth Noordpool of kijken op de web-

site: www.schoolscool.nl/amsterdam 

 

Visie en nieuw thema onderbouw 

Ook dit jaar start weer het project ontluikend ondernemen voor de bovenbouw. De leerlingen gaan in 

kleine groepen een onderneming opzetten, vanuit een nieuw idee. Het is zeer inspirerend om de ideeën 

tot ontwikkeling zien te komen. De een wil heel rijk worden, terwijl andere leerlingen graag iets willen 

betekenen voor de wereld om hun heen. Onder leiding van een master uit het bedrijfsleven staat het 

ondernemerschap centraal in deze lessen. Er doen scholen vanuit heel Nederland mee aan dit project, de 

beste ideeën strijden met elkaar om de titel ’ontluikend ondernemer’ van het jaar.  

Ontluikend ondernemen 

Afgelopen maandag hebben de collega’s van de onderbouw  gesproken over 

de visie en de onderwijsinhoud. Gelukkig waren deze middag ook Wil en Ro-

seanne op school, zodat zij de nieuwe collega’s en de invallers konden onder-

steunen bij dit gesprek. Een van onze belangrijkste uitgangspunten is dat 

spelen en leren gelijk moeten lopen met de hersenontwikkeling van kin-

deren. Vanuit de visie van ‘Early Childhood’ is ervaringsgericht spelen in een 

rijke leeromgeving dan ook van groot belang.  

De visie en uitgangspunten van het onderwijs komen tot uitdrukking mid-

dels: 

- 5 themaperiodes in een jaar; 

- vaste en wisselende thema’s vanuit de betrokkenheid van leerlingen; 

- aanbod op ontwikkelingslijnen van de kinderen en niet per groep; 

- bijpassende spelhoeken; 

- doelen voor taal, rekenen, drama, etc. zijn verweven in het aanbod. 

Het nieuwe thema is “Het tuincentrum”. 
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HEMLAB Zaandam  

Het HEMLAB opent deze maand 
haar deuren in de Honig fabriek. 
Veel proefjes staan hierdoor in het 
teken van Honig.  

Het HEMLAB is: proefjes, experimen-
teren, onderzoeken, ontdekken, 
techniek, wetenschap, sciences,  
chemie, scheikunde, natuurkunde 

en knutselen voor kinderen in de 
Zaanstreek 

10 & 17 maart: Verrassende zeep-
bellen 

24 maart, 31 maart en 2 april:  
EI-leuk Paaslab 

Adres: Zuideinde 74, Koog a/d Zaan 

Kinderboerderij De Veldmuis 

NLdoet bij kinderboerderij De 
Veldmuis! 
 
Het Oranje Fonds organiseert 
op 9 en 10 maart 2018 weer 
NLdoet: de grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland.  
NLdoet zet vrijwilligerswerk in 
de spotlights en nodigt ieder-
een uit om een dagje de han-
den uit de mouwen te steken.  
 
Ook kinderboerderij De Veld-
muis doet mee met deze ac-
tie. De stal voor de kleine die-
ren krijgt een nieuwe lik verf 
en kan er zo weer een paar 
jaar tegenaan. 

Ook de tegels van het grote 
plein zullen samen met het 
buitenmeubilair een schoon-
maakbeurt krijgen. Daarnaast 
zijn er diverse groenwerk-
zaamheden die gedaan moe-
ten worden, zodat de kinder-
boerderij weer fris het nieuwe 
voorjaar kan inluiden. 
 
De Veldmuis kan alle hulp 
goed gebruiken, dus ben jij of 
ken jij iemand die een handje 
wil helpen? Meld je dan aan 
via NLdoet via de volgende 
link: 
https://www.nldoet.nl/
klus/32188 

Bibliotheek 

Wij zijn op zoek naar ouders/ verzorgers die het 
leuk vinden om elke donderdagochtend vanaf 
ongeveer 8.30 uur tot 10.00 uur te helpen in 
onze mooie schoolbibiliotheek.  

De kinderen komen in groepjes hun biebboek 
ruilen en u helpt dan met het innemen van het 
boek en u geeft advies bij het uitzoeken van 
boeken. Op dit moment runt één ouder deze 
bibliotheek en dan kom je eigenlijk handen te-
kort om alle kinderen goed te kunnen helpen. 
Wij hopen daarom dat iemand zich opgeeft. Dat 
kan bij de leerkracht van uw kind of bij onze 
leesspecialist Marieke Steen. 
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