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Voor de pleindag op maandag 23
april zoeken wij nog ouders die ons
graag willen helpen bij het klaarmaken van de schoolpleinen. Dit houdt
in dat de tegels uit de pleinen worden verwijderd voor de speeltoestellen, er ongeveer 5 cm zand wordt
verwijderd en de stenen weer worden teruggeplaatst. We vinden het
leuk om dit samen met de kinderen
te kunnen doen. Op woensdag worden de speeltoestellen dan geplaats,
waarna wij zelf de rubberen tegels
bij de speeltoestellen plaatsen. Ook
willen wij op deze maandag de hekken gaan beplanten. Een ouder gaf
aan dat Hedera giftig blad heeft, dit
willen wij dan ook niet planten op

het kleine plein. Wel planten we dit
op het grote plein tegen de hekken
aan. Nu is het lastig om een klimplant te vinden voor op het kleine
plein die niet giftig is voor kinderen.
Heeft u nog een goed idee voor een
mooie plant die wij kunnen planten
tegen de hekken op het kleine plein,
dan willen wij dit graag weten. Eventueel kunt u een stekje mee naar
school nemen zodat wij deze kunnen
laten opgroeien in de klassen en later deze op het plein kunnen planten.

Pasen
De Paasbrunch was een groot succes, naast de prachtig versierde Paasbrunchboxen was de Paasbrunch op het leerplein ook een groot succes. Veel
ouders en opa’s en oma’s hebben deel genomen aan de brunch wat wij natuurlijk ontzettend gezellig vonden. Ook de school is prachtig in het voorjaarsthema versierd. Dank aan alle ouders die hebben meegeholpen met het
versieren van de school. Om deze activiteiten te kunnen blijven doen, vragen
wij u om, mocht u dit nog niet gedaan hebben, de ouderbijdrage te betalen.
Op deze wijze kunnen wij deze activiteiten blijven voortzetten.
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“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Zaanse zomerschool
Van 23 juli tot en met 10 augustus (drie weken!) kunnen
kinderen ook dit jaar weer
meedoen aan het speciaal samengestelde programma van
de Zaanse Zomerschool op De
Gouw en op De Evenaar.

Schoolfotograaf
Alvast een vooraankondiging van de
schoolfotograaf. De schoolfotograaf
komt op 15 mei de leerlingen op de
foto zetten. U krijgt hierover voor de
meivakantie verdere informatie.

Op de Zomerschool wordt de
kinderen een afwisselend leerprogramma aangeboden. In de
ochtend krijgen zij les in lezen,
taal en rekenen. De lessen
worden gegeven door ervaren
en bevoegde leerkrachten met
door
onderwijsassistenten,
meestal studenten van de PABO. ’s Middags zijn er interessante workshops rondom een
thema en elke dag is er een
sportles. Op woensdag gaan
we vaak op pad!
We werken samen met het
Sportbedrijf Zaanstad, met De
Bieb en met Jongeren Op Gezond Gewicht.
Soms schakelen we ook kunstenaars en muzikanten van
FluXus en andere gastdocenten in.

Pascal Zuid. Misschien komen
ze wel toekomstige klasgenootjes tegen op onze Zomerschool.
De gemeente Zaanstad vindt
het werk van de Zaanse Zomerschool zo belangrijk dat zij
de meeste kosten voor haar
rekening neemt. Dat betekent
dat er voor deelname slechts
€ 30 betaald hoeft te worden.
Dat is wel zo fijn, want zo kan
elke leerling ook echt meedoen. Als betalen een probleem is, kunt u contact met
me opnemen, dan lossen we
het op. Maar als je eenmaal
aan de Zomerschool begint, is
het niet mogelijk om tussentijds af te haken. Je komt dus
voor 3 weken.
Als u uw kind voor de Zomerschool wilt aanmelden dan
kunt u het digitale aanmeldingsformulier op de website
invullen en versturen. Onze
website
is:
www.zaansezomerschool.nl.

De Zomerschool is bedoeld Tot ziens op de Zomerschool
voor leerlingen die nu in groep en meldt uw kind snel aan
4, 5, 6, 7 of 8 zitten. Groep 8 want vol=vol.
krijgt een speciaal programma
met o.a. een bezoek aan het

Schoolvoetbal
Een klasse-prestatie van onze beide voetbalteams! Zowel het jongens– als
het meisjesteam zijn door naar de finaleronde op woensdag 11 april. Volgende week worden de finalerondes vanaf 15.15 gespeeld. We wensen de
beide teams heel veel succes!
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Leerkrachtenverdeling schooljaar 2018We maken de verdeling van de leer- houden. Ook de verdeling van de
krachten volgende week bekend.
leerkrachten is natuurlijk onder
Eerst wordt deze namelijk besprovoorbehoud.
ken met de MR, waarna ik deze op
de app van Het Eiland zal plaatsen.
De indeling van de kinderen in de
groepen zullen wij ruim voor de zomervakantie bekend maken. Er kunnen namelijk tot aan de zomervakantie nog leerlingen instromen
waar wij nog rekening mee moeten

Nieuw thema IPC
Gezonde leefstijl/Koningsspelen
Het nieuwe IPC-thema voor de midden– en
bovenbouw wordt op dit moment voorbereid.
Het thema zal gaan over ‘ontdekkingsreizigers
en avonturiers’. Het thema wordt aangeboden
in de groepen 4 t/m 7. Groep 8 gaat starten met
de eindmusical en doet daarom niet mee met
dit project.
Tegenwoordig komen kinderen continu in aanraking met enorme hoeveelheden informatie.
Dit is voor kinderen af en toe best ingewikkeld.
Dit vraagt van kinderen andere vaardigheden.
IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen
beter leren omgaan de complexiteit van de 21e
eeuw. Leerlingen werken aan zelfvertrouwen
en ontdekken hun eigen talenten, waarbij begrip en respect voor elkaar onmisbaar is. Ze
leren zich verplaatsen in de belevingswereld
van klasgenoten en die van andere mensen,
dichtbij en ver weg. Ook leren zij over waarden
en normen die voor ons allen belangrijk zijn.
Het bijzondere van IPC is dat de relatie tussen
vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, creatieve vakken, begrijpen lezen en nog vele andere vakken zo zichtbaar
worden. Hierdoor is elk thema weer een feest
in de klas en is er sprake van een hoge betrokkenheid van leerlingen.

Vanuit onze visie als gezonde
school besteden wij vanaf 12
april aandacht aan de gezonde leefstijl van kinderen. In de
midden– en bovenbouw gaan
de kinderen aan de slag met
het drankenbord. Hierdoor
wordt het voor kinderen inzichtelijk hoeveel suikers er
aan bepaalde drankjes worden toegevoegd en wat je
hiervoor aan inspanning moet

doen om deze suikers weer te
verbranden. In de onderbouw
zullen we aandacht besteden
aan gezonde voeding zoals
fruit en groente die kinderen
meenemen naar school. De
themaweek sluiten we af met
de Koningsspelen op vrijdag
20 april.
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