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Meedoen Zaanstad 

Als u een inkomen op of net boven het minimum ontvangt, dan kunt u in 

bepaalde gevallen in aanmerking komen voor extra voorzieningen. Het Zaan-

se minimabeleid geldt voor inwoners van Zaanstad. Via de website kunt be-

rekenen of u hier eventueel voor in aanmerking komt.  

Via Meedoen Zaanstad (vroeger de ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’) kunt u 

een bijdrage in de extra kosten voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 

jaar aanvragen.  

Een bedrag in geld voor kosten die schoolgaande kinderen hebben zoals 

sportkleding, abonnementen en schoolkosten. Dit bedrag is: 

€90,— voor kinderen van 4 tot 7 jaar 

€115,— voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

€135,— voor kinderen ouder dan 12 jaar 

 

U kunt een aanvraag indienen via het aanvraag formulier dat te vinden is op 

de website van de gemeente. 

 

Schoolreis 22 juni 

Op vrijdag 22 juni gaan de groepen 1 

t/m 7 op schoolreis. Mocht u het 

schoolreisje nog niet hebben betaald 

kunt u dit op de volgende wijze 

doen: 

Groep 1 t/m 3 gaat naar De Hollebol-

leboom in Tuitjenhoorn, kosten hier-

van zijn €29,00. 

Groep 4 t/m t gaan naar Duinrel, de 

kosten hiervan zijn €35,50. 

Mocht u het schoolreisgeld nog niet 
hebben overgemaakt,  kunt u het 
bedrag overmaken op Rabobank 
IBAN-nummer: 

NL29 RABO 0104 875 933  

t.n.v. Eiland.  

Vermeld duidelijk de naam en groep 
van uw kind a.u.b. (bijvoorbeeld: 
schoolreis Pietje Puk groep 2). Dit om 
vergissingen te voorkomen.  

 

Nieuwsbrief 18, 14 juni 2018 

Woensdag 18 juli zomerfeest! Tot 15.00 
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Indeling volgend jaar 

 

De indeling van volgend jaar laat he-
laas nog even op zich wachten. Dit 
komt doordat we nog steeds instro-
mende leerlingen krijgen en we nog 
niet helemaal weten met welke leer-
krachten wij starten. Ik ben hierover 
nog steeds druk in overleg. Ik reali-
seer me dat het erg laat is, alleen zijn 
de omstandigheden nog niet zo dat ik  
nu definitief een indeling naar ouders 

hierover kan sturen. Indien deze ge-
reed is, zal ik deze direct naar alle 
ouders versturen via onze App en 
Nieuwsbrief. 

 

Zaanse Kinderjury 

 

 

Meester Onne 

De drie finalisten van de Zaanse Kinderjury zijn bekend! 

Deze schrijvers maken kans op de Hotze de Roosprijs 2018 (in alfabetische 

volgorde): 

 Sunna Borghuis, schrijver van Dikke Vik en Vieze Lies worden 

vrienden (Uitgeverij Gottmer) 

 Tjerk Noordraven, schrijver van Het nieuwe spookhuis (Uitgeverij 

Moon) 

 Mijke Pelgrim, schrijver van Dex - Over school en andere ellende (De 

leukste kinderboeken)  

Kinderboekenmarkt 

Op 24 juni 2018 is er weer een gezellige kinderboekenmarkt op de Zaanse 

Schans, met om 15.00 uur de uitreiking van de Hotze de Roosprijs. Aanslui-

tend maken we bekend welke groep het schoolreisje naar Terherne heeft 

gewonnen! 

 

11.00 – 17.00 uur: Zaanse Kinderboekenmarkt 

15:00 uur: uitreiking Hotze de Roosprijs + bekendmaking winnende school-

klas 

 

Adres: Zaanse Schans, Schansend 7, Zaandam. 

Toegang: gratis, een parkeerkaart kost 10 euro (of gratis parkeren in de na-

bije omgeving)  

Meester Onne, die al 15 

jaar verbonden is aan Het 

Eiland zal de school gaan 

verlaten. Op dit moment is 

Onne werkzaam op meer-

dere scholen binnen Zaan 

Primair. In zijn nieuwe baan 

heeft Onne een aanstelling 

op één school. Dit betekent 

dat er door het bestuur 

direct een vacature is uitge-

zet en hier zijn al aardig 

wat reactie op geweest. 

Hieruit gaat zeker een ge-

schikte kandidaat komen. 

Mocht dit duidelijk zijn, dan 

zal de nieuwe gymleer-

kracht zich voorstellen mid-

dels de nieuwsbrief. We 

gaan Onne erg missen en 

wensen hem heel veel suc-

ces in zijn nieuwe baan. 
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Mini Dam tot Damloop 

Op zondag 23 september wordt de 
33e Mini Dam tot Damloop gehou-
den. Ook dit jaar staan er weer drie 
afstanden op het programma: 
0,6km voor kinderen van 4 t/m 7 
jaar, de 1,2km voor kinderen van 8 
en 9 jaar en de2,2km voor kinderen 
van 10 t/m 13 jaar. 

Alle afstanden gaan door het cen-
trum van Zaandam. De kinderen 
kunnen individueel worden inge-
schreven via www.damloop.nl, de 
prijs van de inschrijving is €2,50. Let 
op: de inschrijving sluit eerder bij 
het bereiken van de deelnemersli-
miet. Op de dag van het evenement 
is er geen na-inschrijving.   

Kleurplaatwedstrijd en kinderfeest 
Op de website is een kleurplaat van 
Dammie te downloaden (op 
www.damloop.nl). De kleurplaat 

kan opgestuurd worden naar: Le 
Champion, Postbus 5029, 1802 TA 
Alkmaar.  

Niet alleen maken te kinderen dan 
kans op mooie prijzen, ook worden 
de winnende kleurplaten dankzij 
JCDecaux als billboard langs de weg 
geplaatst! 

 

Na afloop van de Mini Dam tot 
Damloop vindt er een groot kinder-
feest op de Burcht plaats. Bij dit 
feest kunnen de kinderen genieten 
van gezellige muziek, kennismaken 
met de atletieksport en een bezoek 
brengen aan één van de vele ande-
re activiteiten. Ook worden tijdens 
het kinderfeest de winnaars van de 
kleurplaatwedstrijd bekendge-
maakt. 

Ontruimingsoefening 

Zoals al eerder aan-
gegeven zal juf Jea-
nine na de zomerva-
kantie met zwanger-
schapsverlof gaan.  

Hierop hebben wij 
een vacature uitge-
zet voor het zwan-
gerschapsverlof van 
juf Jeanine. Hierop 
hebben twee men-
sen gereageerd. Bij 
beide mensen ben ik 
op lesbezoek ge-
weest, om te bekij-
ken of de wijze van 
lesgeven en de visie 

op onderwijs bij 
onze school past.  

Na dit bezoek is er 
besloten om Pulle 
Cetin aan te stellen 
voor het zwanger-
schapsverlof. Juf 
Pulle is een vrolijk 
energieke leerkracht 
die op dit moment 
voor groep 5 bij OBS 
De Spiegel staat. Juf 
Pulle zal zichzelf 
natuurlijk zo snel 
mogelijk voorstellen 
aan de leerlingen en 
ouders.  

Jeanine Keetbaas 

Woensdag 30 mei hebben wij een ontruimingsoefening gehad. 

Op een paar kleine aandachtspunten na, is de oefening goed ver-

lopen. De kinderen liepen rustig naar buiten, samen met de leer-

kracht. Op het schoolplein bleek al snel dat alle groepen com-

pleet waren. 

Ook was bij deze ontruimingsoefening iemand aanwezig van het 

controlebedrijf, dit om te bekijken hoe de ontruimingsoefening 

was verlopen en welke aandachtspunten er nog liggen. De aan-

dachtspunten hebben we besproken met het team en deze wor-

den aangepast.  

Samenloop voor Hoop 

Op zondag 24 juni 
as. Is de Samenloop 
voor Hoop. Een 
wandeltocht waar-
van de opbrengst 
bedoeld is voor KWF 
Kankerbestrijding.  

Ben je tussen de 4 
en 13 jaar, schrijf je 
in op de website: 

http://
samenloopvoor-
hoop.nl/zaanstad 

Zoek zoveel mogelijk 
mensen die jou wil-
len sponsoren. Daar-
voor kun je de spon-
sorkaart op de web-
site gebruiken of je 
bedenkt zelf een 

leuke actie om geld 
in te zamelen. 

Kom op 24 juni ui-
terlijk 11.00 uur 
naar Sporting Krom-
menie en neem je 
sponsorkaart en je 
ingezamelde geld in 
een envelop mee en 
meld je bij de kraam 
van de Mini Samen-
Loop voor Hoop. 

Van KWF Kankerbe-
strijding krijg je een 
mooi T-shirt om in 
te lopen. 

http://www.damloop.nl

