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Ouders zomerfeest  

Wij zoeken dus ouders die: 

 Een muzikale of dansactiviteit willen voorbereiden met leerlingen van de 
groep 

 Een spel willen begeleiden op de woensdagmiddag 

 Ouders die vanuit het landenthema een gerecht willen maken 

Als u wilt helpen, print dan het strookje uit of stuur een mail met de gevraag-

de informatie naar meester Pim. 

————————————————————————————————— 

Naam: ……………………..Zoon/dochter in groep ……………………………………………... 

Activiteiten: 

Ο Muzikale activiteit of dans activiteit voor groep: ……………. 

Ο ‘s Middags helpen met het spellencircuit op en rond de school 

Ο Gerecht maken vanuit het landenthema van de groep 

Voorbereidingen zomerfeest 

De voorbereidingen van het zomer-

feest zijn in volle gang. Als thema 

hebben we bij het zomerfeest de 

diverse landen en culturen van onze 

school. Wij zijn er namelijk heel trots 

op dat wij een mooie diversiteit in 

culturen en achtergronden binnen de 

school hebben en hier willen we dan 

ook aandacht aan schenken. Zoals 

het programma er voorlopig uit ziet 

is dat we in de ochtend muzikale en 

culturele activiteiten doen vanuit 

dans en muziek. We willen dan ook 

ouders vragen om de groepen te 

helpen een dans– of een muziekacti-

viteit voor te bereiden vanuit het 

land dat gekoppeld is aan de groep. 

Hierna zal er een lunch worden aan-

geboden in de groepen. De leer-

lingen en ouders kunnen dan lun-

chen in de diverse groepen van de 

school, waarbij alle groepen een an-

der land vertegenwoordigen. Aan de 

ouders van de groep willen we dan 

ook vragen om (lunch) gerechten 

deze dag uit het betreffende land te 

maken en deze mee te nemen naar 

school.  

Het middagprogramma zal bestaan 

uit allerlei activiteiten in en om de 

school. We denken hierbij aan een 

springkussen, blikgooien, zaklopen 

en andere Hollandse spelen, moch-

ten er ouders zijn die een spel wil 

doen vanuit hun eigen culturele ach-

tergrond en/of jeugd, vinden wij het 

leuk als deze ouders deze spelen ook 

willen begeleiden in de middag. Het 

zomerfeest wordt afgesloten met 

een ‘special guest’ van 14.30 tot 

15.00 

Het zomerfeest is op woensdag 18 

juli. 
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Graag invullen en mee-

geven naar school! 
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Groep 8 kamp 

 

Vandaag is groep 8 op kamp gegaan. 
Samen met Juf Ruth, Meester Sander 
en Juf Marja gaan zij naar de Broek-
akkers, gelegen in Egmond-Binnen.  
Op kamp worden allerlei activiteiten 
gedaan met onze schoolverlaters van 
dit jaar. Zo hebben de leerlingen bon-
te-avond, gaan ze naar het strand, 
wordt er een bosspel gedaan. Voor 
de bingo gaan de leerlingen zelf prijs-
jes aanschaffen in Bergen en op don-
derdag gaan ze naar het zwembad. 
Op vrijdag, na het spel ‘Levend Stra-
tego’ worden de leerlingen opge-
haald om vrijdagmiddag om onge-
veer 15.30 weer op school aan te 
komen. Veel collega’s zullen op 

woensdag– of donderdagvond ook 
even langskomen om te                                                                                                        
kijken hoe gezellig het is. 

We wensen alle leerlingen en natuur-
lijk alle begeleiders heel veel plezier, 
het weer ziet er in ieder geval goed 
uit! 

 

Zaanse Kinderjury 

Er heeft zich nog niemand aangemeld voor de vacatures van de MR. Binnen-

kort hangen we de vacatures ook op bij de groepen. Mocht u informatie 

willen over de vacatures, of wilt u eens een vergadering bijwonen van de 

MR, neemt u dan contact op met de MR via mr@obsheteiland.nl 

Herhaalde oproep vacatures MR 

De komende tijd zullen er voor de 

midden– en bovenbouwleerlingen 

pauzeactiviteiten georganiseerd 

worden op het schoolplein. De leer-

lingen worden in de grote pauze 

allerlei activiteiten aangeboden op 

het schoolplein.  Leerlingen worden 

hiermee geënthousiasmeerd voor 

activiteiten die straks in de vakantie 

gaan plaatsvinden.  

De leerlingen krijgen hierover een 

flyer mee naar huis tijdens de activi-

teiten. De activiteiten zullen op de 

donderdag worden aangeboden 

vanaf 31 mei.  

Pauze-

activiteiten 

De leerlingen vanaf groep 5 doen mee met de Zaanse Kinderjury. Hiervoor 

zijn zij ook naar de bijeenkomst geweest met de burgermeester van Zaan-

stad. Aan de wedstrijd zit ook een prijs vast. Op zondag 24 juni wordt be-

kend gemaakt welk boek dit jaar de Hotze de Roosprijs wint. Aansluitend 

wordt de prijs uitgereikt aan klas met de mooiste en/of beste boekversla-

gen.   
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Cito afname  

Vanaf 4 juni worden er 
weer Cito’s afgenomen 
bij de leerlingen. Dat be-
tekent dat er in de eer-
ste week geen lessen 
gegeven in het ochtend-
programma. Wilt u reke-
ning houden met het 
maken van afspraken 
met de tandarts/
huisarts. We willen na-
melijk zoveel mogelijk 
continuïteit in de afna-
me.  

Na de Cito-afname en de 
analyse hiervan zijn er 
facultatieve ouderge-
sprekken. Dit houdt in 
dat indien de leerkracht 
u graag wilt spreken u 
een uitnodiging krijgt. 
Uiteraard mag ook op 
uw initiatief een afspraak 
worden gemaakt. Mocht 
het vanuit beide partijen 
niet nodig zijn, dan zal 
het gesprek niet plaats-
vinden.  

CuCo ‘Mensen van vroeger’ 

Vanaf groep 4 wer-
ken wij met tablets. 
De verwerking van 
de lesstof wordt op 
de tablet gedaan. 
Als school hebben 
wij voor de tablets 
borg betaald.  

Op de tablet zit van-
uit Snappet een ver-
zekering dat als de 
tablet door fabrica-
gefouten het niet 
meer doet, vergoed 
wordt.  

Tablets die door 
andere omstandig-
heden stukgaan, 
bijvoorbeeld vallen 
worden niet ver-
goed. Het kan voor-
komen dat een ta-
blet per ongeluk 
valt, voor deze kos-
ten draaien wij op 
als school.  

Mocht een tablet 
expres stukgemaakt 
worden door een 
leerling, bijvoor-
beeld door erop te 
slaan, dan nemen 
wij contact op met 
de ouders om de 
tablet te vergoeden. 
Dit kan simpelweg 
via de aansprakelijk-
heidsverzekering. 

Natuurlijk hopen we 
dat dit niet voor-
komt. Wilt u thuis 
ook nog even bena-
drukken dat de kin-
deren voorzichtig 
omgaan met de  
tablets. 

CuCo staat voor: ‘Van cultureel uitje naar cultureel onderwijs’. 

Op school vinden we het belangrijk dat kinderen met het cultu-

reel erfgoed van hun leefomgeving in aanraking komen. Vanuit 

deze visie doen wij mee met CuCo. Hierin werken vakleerkrach-

ten samen met de leerkrachten van school aan culturele uitjes 

betekenisvol invulling te geven. Er worden dus door de leer-

krachten gezamenlijk lessen ontworpen die worden afgesloten 

met het uitje. Het aanbod verschilt  in de verschillende bouwen 

van de school. 

Deze keer hangen er allerlei foto’s van collega’s door de gehele 

school om het thema in te leiden. De kinderen van de groepen 1 

t/m 8 zijn gezamenlijk door de school heen gegaan om uit te 

zoeken welke kinderfoto er nu bij welke leerkracht hoort.  

Tabletonderwijs 


