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Ouderbijdrage 

Inmiddels heeft ongeveer 50% van de ouders de ouderbijdrage betaald. Hier 

zijn wij ontzettend blij mee, aangezien wij hier de activiteiten voor de leer-

lingen van betalen. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, ver-

sieringen in de school, bibliotheek etc. De activiteiten die nog komen zijn o.a. 

Pasen, Koningsspelen en het zomerfeest. 

Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, er is een herinnering 

verstuurd. De oudergelden komen allemaal ten gunste van alle leerlingen 

binnen de school.  

Speeltoestellen  en pleinen 

Op woensdag 25 april worden de 

speeltoestellen geplaatst. Zoals al 

eerder aangegeven wordt er een 

glijbaan op het plein achter de 

school geplaatst en een mand-

schommmel op het plein voor de 

school. Om de kosten te verlagen 

worden de voorbereidende werk-

zaamheden door ons zelf gedaan. Zo 

gaan we alvast de tegels weghalen 

om ruimte te krijgen voor de toestel-

len. Het zand zullen wij weer gebrui-

ken om gedeeltes van het plein te 

verhogen. Als voorlopige datum heb-

ben wij maandag 23 april gepland 

om de voorbereidende activiteiten te 

gaan doen.  Dit willen we gaan doen 

met ouders en leerlingen.           

Mocht u tijd hebben en het leuk vin-

den om ons te helpen, heel graag. 

Meld het bij meester Pim! 

Verder willen wij de beide pleinen 

aantrekkelijker en groener maken.  

We planten op deze dag dan ook 

klimplanten tegen de hekken aan.  

Ook zijn wij op zoek naar kosteloos 

materiaal om mee te spelen, denk 

hierbij aan boomstammen, potten en 

pannen (kleuterplein), pallets en 

kleden (huttenbouwen), grote tou-

wen om tussen de bomen te span-

nen etc. 

Heeft u verder nog kosteloos materi-

aal waar u over twijfelt, u kunt altijd 

even op school informeren. 

School weer prachtig 

versierd in het 

voorjaarsthema 
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Pasen & opa-en-omadag 

Portfolio 

Inmiddels wordt het portfolio weer ingevuld door de leerkracht samen met de 

leerlingen. We vinden het belangrijk om samen met de leerlingen de ontwik-

kelingen te bespreken en te bekijken waar de leerling zich nog verder in kan 

ontwikkelen.  

In het portfolio staat de ontwikkelingslijn van Cito per vak. U kunt hierin zien 

wat de ontwikkeling is van uw zoon/dochter. Op deze wijze hopen we de ont-

wikkelingen nog beter zichtbaar te krijgen voor ouders en leerlingen. In dit 

overzicht staat een aantal afkortingen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, 

maar voor ouders niet, vandaar dat we de afkortingen even kort uitleggen: 

DMT; Drie Minuten Toets, toets over het leestempo van woordjes; 

AVI: toets over leestempo van een tekst; 

Rekenen: toets over rekenvaardigheden; 

Spelling: toets over het juist schrijven van woorden; 

BL: begrijpend lezen, vragen beantwoorden over een gelezen tekst. 

Bij de oudergesprekken worden de toetsen met u besproken. 

Paasactiviteiten 

Op vrijdag 30 maart worden er Paas-

activiteiten georganiseerd binnen de 

school. Deze activiteiten zijn toegan-

kelijk voor de leerlingen van vier scho-

len, hierdoor is er maar beperkt toe-

gang tot de activiteiten. Bij de groe-

pen hangen de activiteiten, ook zijn 

de activiteiten verspreidt via onze 

app. Mocht u uw zoon/dochter willen 

inschrijven, de inschrijfformulieren 

liggen op de tafel in het directiekan-

toor. 

U heeft inmiddels allemaal de brief 

over Pasen ontvangen.  Op woensdag  

27 maart hebben alle leerlingen een 

Paaslunch van 11.30 tot 12.30 bij ons 

op school. Ook hebben we deze dag 

opa en oma dag, wij willen alle opa’s 

en oma’s (en natuurlijk de papa’s en 

mama’s) uitnodigen om op school 

met ons gezellig het voorjaar en de 

Pasen te vieren. Dit doen wij vanaf 

11.30 uur op het leerplein van de 

school. Wij zorgen voor een eenvou-

dige Paaslunch. Ondertussen kunt u 

gezellig een kijkje nemen in de groe-

pen waar de leerlingen genieten van 

de Paaslunch. Van 9.00 tot 10.00 

komen er 18 leerlingen van Compaen 

om samen met de leerlingen van alle 

groepen Paasknutsels te maken.  

Op deze manieren hopen wij er weer 

een super gezellige dag van te ma-

ken. 

Het is wel handig om te weten hoe-

veel ouders en opa’s en oma’s er 

komen deze ochtend. Wij hangen 

dan ook inschrijflijsten op naast de 

groepen. Wilt u deze invullen indien 

u deze woensdagochtend komt van 

11.30 tot 12.30. 

Juf Jeanine zwanger 

Afgelopen week vertelde Juf Jeanine ons dat zij zwanger is. Juf 

Jeanine zal aansluitend aan de zomervakantie met zwangerschapsverlof 

gaan. We zijn al bezig om een het zwangerschapsverlof goed in te vullen. 

Wij wensen Juf Jeanine langs deze weg een voorspoedige zwangerschap 

toe. 
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Project ‘Vreugde van kinderen’ 

Bilal, een leerling van de school uit 
groep 6-7 en tevens lid van onze 
leerlingenraad, wil graag collecteren 
voor het project ‘Vreugde van Kin-
deren’. Dit is een project in Marokko 
waar twee ooms van Bilal aan mee-
werken. Met dit project willen zij 15 
weeskinderen uit Aït Ouzinne een 
hart onder de riem steken door deze 
kinderen een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Volgende week staan de 

kinderen van de leerlingenraad in de 
ochtend bij de voordeur om hier-
voor geld op te halen. Indien u wilt 
doneren, kan dit op dat moment. 
Ook kan Bilal u uitleggen wat zijn 
ooms gaan doen deze dag. 

Voorjaarsversiering 

Met een aantal ouders heb-
ben we vanmiddag de school 
in voorjaarsstemming ge-
bracht. Wij hebben wel zin in 
de lente, maar het weer werkt 
niet erg mee.  

In school ziet het er in elk ge-
val weer gezellig uit. 

Bedankt ouders! 

Kinderboerderij 

Darwinpark 

 

Op 1 april wordt de verjaardag van Tante Clara 

gevierd op stadsboerderij in het Darwinpark. Er 

worden eieren geschilderd, geknutseld, brood-

jes bakken en er is een knuffelhoek ingericht. U 

bent welkom vanaf 13.00 en het duurt tot 

16.00. 

 

 

 

 

 

Natuurmuseum 

Metalen smelten en vuursteen bewerken  in Natuur-
museum Zaandam 

 

Op zondagmiddag 25 maart bieden de leden van geolo-
gische vereniging Amathysta de bezoekers van het Na-
tuurmuseum te Zaandam wederom een bijzondere pu-
blieksactiviteit aan. Jong en oud kan deze middag onder 
deskundige leiding allerlei proefjes doen met mineralen 
en metalen. Er worden een aantal metalen gesmolten 
om in modellen te gieten. Er wordt getoond hoe de pre-
historische mens al naar mineralen zocht, zoals vuur-
steen, koper, tin en ijzer. Een archeoloog demonstreert 
hoe speerpunten werden gemaakt uit vulkanisch glas en 
vuursteen. Er zijn originele prehistorische bijlen en 
speerpunten aanwezig van o.a. Neanderthalers. Er is 
een speciale tentoonstelling over ertsen, met mineralen 
die worden gebruikt voor het maken van de metalen 

koper, tin, zink, lood , ijzer, nikkel, chroom, aluminium 
en ook zeldzame metalen, die nodig zijn in mobieltjes of 
laptops. En er staan microscopen opgesteld om prachti-
ge kristallen te bekijken.  

In het museum is de wisselexpo “Schatten der aarde” te 
zien, alsmede een speciale expositie met prachtige ste-
nen en mineralen. Aan de balie worden prachtige kristal-
len en fossielen te koop aangeboden. 

 

De activiteit vindt plaats tussen 13.00 uur en 16.30 uur 
en er zijn -buiten de reguliere entree- verder geen kos-
ten verbonden aan deelname. De reguliere entree voor 
het museum bedraagt € 4,- voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Volwassenen en donateurs gratis. Het museum is gele-
gen aan de Thijssestraat te Zaandam, naast stadsboer-
derij Darwinpark  


