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Leerplicht 

Er wordt steeds strenger gelet op de leerplicht van kinderen in het basison-

derwijs. Als school houden we bij wat de absentie is van alle leerlingen. Het 

afgelopen jaar hebben we enkele ouders gesproken betreffende de absentie 

van de kinderen.  

Kinderen die een normale absentie hebben, bijvoorbeeld een aantal ziekte-

dagen en een verlofaanvraag worden niet aangemerkt als leerlingen met 

veel absentie. Leerlingen die vaak te laat komen of vaak ongeoorloofd afwe-

zig zijn, worden wel aangemerkt als leerlingen met veel absentie. Het ko-

mend jaar zullen wij extra goed toezien op de naleving van de leerplicht. De 

leerplicht gaat pas echt gelden vanaf de 5e verjaardag van de leerling.  

De ouders van leerlingen die veel verzuim hebben, zullen worden uitgeno-

digd door de directie om over het verzuim te praten en om te kijken hoe wij 

het verzuim kunnen beperken.  

 

Het kan zo zijn dat door omstandigheden een leerling veel verzuim heeft. Dit 

beschouwen wij als  een logische reden en hiermee houden wij ook rekening.  

Als school moeten wij ons houden aan de verplichtingen van de leerplicht-

wet en wij moeten deze ook uitvoeren. Er is dus geen sprake van onwil bij 

het niet-verlenen van verlof, maar van het uitvoeren van de wet op de leer-

plicht. Verlofaanvragen één week voorafgaande aan een vakantie worden 

altijd zeer kritisch bekeken door mij. Er mag namelijk zeker geen sprake zijn 

van luxe-verzuim. Aanvragen die niet zijn toegekend, waarbij de betreffende 

leerling toch afwezig is worden altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit 

zijn wij verplicht. Dit geldt ook voor leerlingen die veel verzuim hebben en 

houden ondanks de gesprekken met de directie  en zonder aanwijsbare re-

den. 

Mocht u het idee hebben dat er door omstandigheden een periode van ver-

zuim zit aan te komen, neem dan altijd contact op met de school. Wij kunnen 

hier dan rekening mee houden.  

Op de laatste pagina vindt u de richtlijnen voor vrijstelling.  

Ouder spreekmiddagen 

Inmiddels staan de uitnodigen voor 
de ouderspreekmiddag open. U kunt 
via schoolpraat zich inschrijven voor 
een gesprek met de leerkracht. Deze 
gesprekken zijn facultatief. Dit houdt 
in dat indien er de wens is vanuit de 
ouder of vanuit de leerkracht om 
elkaar te spreken er een afspraak 
gemaakt kan worden.  

Er hoeft geen afspraak gemaakt te 

worden. 

Lukt het niet om een afspraak via de 

app te maken, omdat u het wacht-

woord niet heeft. U kunt deze altijd 

even vragen bij de leerkracht. 
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Wen– en wisselochtend 

Op 4 juli hebben wij de wen– en wis-
selochtend. Op deze ochtend gaan de 
leerlingen alvast kennismaken met 
de leerkracht(en) die zij volgend jaar 
hebben. De nieuwe leerlingen zijn 
ook uitgenodigd om op school te 
komen. De leerlingen komen veelal 
nog niet in het juiste lokaal, dit komt 
door de verbouwing die in de zomer-
vakantie gaat plaatsvinden. Op pagi-
na drie vindt u meer informatie be-
treffende de verbouwing. De leer-
kracht(en) zullen een leuke activiteit 

met de leerlingen gaan doen, die in 
het teken staat van het met elkaar 
kennis maken. We maken er in ieder 
geval een plezierige dag van. 

De wen– en wisselochtend is van 
8.30 tot 10.00. 

Juf Pulle zal deze ochtend ook aan-
wezig zijn. 

De kinderen van groep 8 bezoeken 
deze ochtend hun toekomstige VO-
school. We wensen hen daar veel  
plezier! 

Aanbod meer– en hoogbegaafde leerlingen 

Juf Joyce 

Komend jaar doen wij mee aan het pilotproject van Zaan Primair voor meer– 

en hoogbegaafde leerlingen. Op de vrijdag zullen de leerlingen van groep 3   

t/m 8 extra aanbod van de lesstof krijgen. Dit doen wij deels vanuit onze me-

thode ’Levelwerk’ waarin lesaanbod voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 

aanwezig is. Ook krijgen de leerlingen aanbod vanuit het thema van IPC.  

Op deze wijze willen wij het leren-leren van leerlingen die deelnemen aan de 

plusklas, maar ook voor leerlingen die niet deelnemen aan de plusklas beter 

vormgeven.   

Op de vrijdagochtend staan de leerlingen van de groepen 3 en 4 ingepland, 

op de vrijdagmiddag zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 aan de beurt.  

Willy Henrotte, coördinator van o.a. de plusklas, zal de school ondersteunen 

in het verder verfijnen van de leerlijn voor leerlingen die meer– en hoogbe-

gaafd zijn. We kijken met elkaar naar het aanbod, o.a. verdiepen en verbre-

den van de lesstof taal, rekenen en spellen, de manier van toetsen afnemen 

en het versnellen van leerlingen bij de afzonderlijke vakken. Hoe we dit gaan 

doen, wordt vastgelegd om het aanbod te borgen binnen de school.  

Het jaar erop gaan we aan de slag met het verder ontwikkelen van ons aan-

bod van het thematisch onderwijs. Ook hier zal Willy ondersteuning aange-

ven. 

Ook Juf Joyce, sinds november bij 

ons onderwijs-assistent gaat he-

laas afscheid nemen van onze 

school. Zij heeft een baan gevon-

den op een school dicht in de 

buurt van haar woonplaats. Op de 

plaats van juf Joyce hebben we juf 

Sanne Groepenhoff aangenomen. 

Sanne is op dit moment onderwijs

-assistent, maar volgt daarbij de 

deeltijd PABO, verder heeft Sanne 

een HBO-opleiding Pedagogiek 

afgerond.   

Juf Joyce wensen we heel veel 

succes in haar nieuwe baan en we 

wensen Juf Sanne heel veel plezier 

bij ons op school.  
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Meester– en juffendag 

Bij ons zijn dit jaar alle meesters 
en juffen jarig op 11 juli. Dit vie-
ren wij met de meester– en 
juffendag. Wij organiseren deze 
dag een spetterende disco voor 
alle leerlingen; dit doen we vanaf 
ongeveer 11.00 en de disco zal tot 

ongeveer 12.15 duren. De disco 
zal plaatsvinden op het leerplein. 
In de klas zullen deze dag gezelli-
ge activiteiten gedaan worden om 
samen met de leerlingen al onze 
verjaardagen te vieren.  

Verbouwing 

 

Deze zomervakantie gaat de verbouwing toch echt plaatsvinden. 

Op vrijdag 20 juli gaan we verhuizen naar onze nieuwe lokalen 

binnen de school. De groepen 1 t/m 3 blijven op de plaats waar 

zij nu zijn, dit zal niet veranderen.  

Volgend jaar zal groep 4 verhuizen naar het huidige lokaal van juf 

Marieke (naast de bieb). Groep 4-5 zal volgend jaar in het huidige 

lokaal van juf Ruth zitten.  Groep 6-7 en groep 7-8 zitten volgend 

jaar op de bovenverdieping. 

Het lokaal naast groep 3, het lokaal van groep 4 en het lokaal 

naast groep 4 zullen worden betrokken door onze buurscholen 

(deze hebben nu de lokalen boven in gebruik). Qua lokalen aantal 

gaan we er dus niet op achteruit. 

De fysieke veranderingen zullen zijn dat het leerplein iets kleiner 

wordt doordat het podium naar voren komt en er een extra gang 

wordt geplaatst. Verder zal er in de ruimte van de zorgcoördina-

tor een extra wc voor de kleuters worden geplaatst.  

Ook op de bovenverdieping zullen aanpassingen gedaan worden, 

hier wordt extra bergruimte geplaatst.  

Het huidige lokaal van groep 6/7 zal het multifunctionele lokaal 

worden. Hierin zal het aanbod voor meer– en hoogbegaafden 

plaatsvinden en het kan gebruikt worden als computer lokaal.  

Op vrijdag 20 juli gaan we dus al intern verhuizen, de verbouwing 

zal plaatsvinden in de zomerva-

kantie.  

Buurt BBQ 

Beste ouder(s), ver-
zorger(s), leerlingen 
en leerkrachten, 

Bij deze wil ik jullie 
graag uitnodigen 
voor een gezellige 
buurt barbecue.  

Mijn naam is Angeli-
que Starreveld en 
mijn 4 kinderen en 
ik zijn in februari in 
de buurt komen 
wonen. Wij zouden 
het heel gezellig 
vinden om jullie 
beter te leren ken-
nen. 

De directie van de 
basisscholen "Het 
Eiland", "De Riet-
vink" en "Het Ba-
ken" vinden het een 
leuk initiatief om 
jullie allemaal uit te 
nodigen voor de 
buurtbarbecue op 
11 september. We 
doen dit via de 
nieuwsbrief van 
school.  

De buurtbarbecue 
zal rond 16.00 star-
ten, en we zien wel 
hoe laat het wordt! 

De lokale Albert 
Heijn sponsort de 
buurt barbecue met 
gezond eten, dus 
dat is al heel fijn.  

De gemeente Zaan-
stad sponsort de 
buurtbarbecue met 
springkussens en 
dergelijke. Al met al 
wordt het vast een 
leuk feest!  

Je kunt laten weten 
of jullie mee willen 
barbecueën op de 
feestelijke buurtbar-
becue via het email-
adres angeliquestar-
reveld1@gmail.com   

Of bellen met 06-
87950210. 

Hoe meer mensen 
meedenken en wil-
len helpen, hoe leu-
ker! 

Vriendelijke groe-
ten,  

Angelique Starre-
veld  

J. Kruijverstraat 6 

1507 WH Zaandam  

http://angeliquestarreveld1@gmail.com/bellen
http://angeliquestarreveld1@gmail.com/bellen
http://angeliquestarreveld1@gmail.com/bellen
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Bedankt namens alle kinderen 

Beste ouder/verzorger, 

We willen u van harte namens 
de kinderen bedanken voor uw 
ouderbijdrage! Hierdoor heb-
ben we dit jaar op school 
mooie dingen kunnen doen en 
leuke evenementen kunnen 
verzorgen; denk bijvoorbeeld 
aan het grote Sinterklaasfeest 
op school, het Paasfeest en de 
Koningsspelen. De leerlingen 
hebben erg genoten van alle 
festiviteiten dit jaar. Verder 
draagt de OC bij aan een 
spetterend afscheid voor groep 
8.  

Vanuit de spaarpot van de OC 
en met subsidie van IBM heb-
ben we dit jaar ook een structu-
rele bijdrage kunnen leveren 
aan de school door het aan-
schaffen van een verbeterde 
muziekinstallatie en het leveren 

van een bijdrage aan de nieuwe 
speeltoestellen op de school-
pleinen. Alle klassen hebben 
van de OC een klassenbudget 
gekregen om vrij te besteden 
(denk aan speciaal knutselma-
teriaal of een presentje voor de 
kinderen).  

Als laatste gaan we het school-
jaar spetterend afsluiten met 
het zomerfeest!  

Nogmaals bedankt namens de 
kinderen van OBS het Eiland! 

Met vriendelijke groet, 

Oudercommissie, team en kin-
deren van Het Eiland 

Zomerfeest De Veldmuis 

Zomerfeest bij kinder-
boerderij De Veldmuis  
 
Op 15 juli van 12 tot 17 
uur is er weer een groot 
zomerfeest bij kinder-
boerderij De Veldmuis 
in Westerwatering. 
 
De kinderboerderij 
heeft naast vaste activi-
teiten als touwtje trek-
ken, poffertjes eten, 

een springkussen en 
geschminkt worden dit 
keer ook een DJ inge-
huurd. Het belooft dus 
weer hartstikke leuk te 
worden.  

Snappet 

Volgend jaar zijn er nieuwe Snap-

pet pakketten. We hebben ervoor 

gekozen om het pakket te kiezen 

waarin de leerlingen van groep 4, 

5 en 6 werken op de huidige ta-

blet. De leerlingen van de groepen 

7 en 8 krijgen een Chromebook 

met daarop Snappet.  

Ook blijft het thuispakket beschik-

baar voor de ouders en de leer-

lingen. Ouders en leerlingen kun-

nen dus ook thuis op Snappet.  

 

De Chromebooks van groep 7, 

zullen uiteraard bij het thema ge-

bruikt worden door alle leerlingen 

van de groep 6-7. Groep 7-8 heeft 

volledig de beschikking over de 

Chromebooks 
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