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Start schooljaar 2018-2019 

Inmiddels is het schooljaar alweer 

begonnen. De leerlingen zijn weer op 

school en we hebben genoten van 

alle vakantieverhalen.  

In de vakantie heeft de verbouwing 

plaats gevonden. Er zijn kleutertoi-

letten bij geplaatst, de wand op het 

leerplein is verplaatst en de groepen 

6/7 en 7/8 zijn verhuisd naar boven. 

Er zal hier en daar nog een verdwaal-

de verhuisdoos te vinden zijn, maar 

ook deze hopen we snel te hebben 

opgeruimd.  

Op het gebied van vervangingen heb-

ben we alles rond. Jeanine wordt 

vervangen door Pulle Cetin, die ook 

op vrijdag lessen talentontwikkeling 

zal geven. Ook Rosanne wordt op dit 

moment vervangen; dit gebeurt 

deels door Nicole Ooms en een deel 

door Petra Kat, die in plaats van Lin-

da in de kleutergroep naast Wil staat. 

Wil is bijna volledig hersteld en zal in 

ieder geval de lesgevende taken 

weer op zich nemen.  

Helaas hebben we ook droevig 

nieuws te melden. In de vakantie is 

de moeder van Ruth Noordpool in 

Suriname overleden. Dit betekent 

dat Ruth pas 24 september weer in 

de groep aanwezig zal zijn. De eerste 

twee weken zal Yvonne samen met 

Ivanka de vervanging doen. We ho-

pen in de loop van de komende week  

de vervanging voor de derde week in 

orde te brengen.  

Ook dit jaar starten we met de om-

gekeerde oudergesprekken, dit doen 

in de week van 17 september. Hier-

voor is het wel nodig om u aan te 

melden bij Schoolpraat, u heeft hier-

over een brief mee naar huis gekre-

gen.  

Op woensdag 26 september is de 

algemene ouderavond. Hier wordt u 

kort meegenomen in de planning van 

het schooljaar en SchoolPraat. Na 

het plenaire gedeelte wordt u ver-

wacht in de klas, waar de leerkracht 

van de groep u verder informeert 

over de groep. De vergadering start 

om 19.00. De bijeenkomst in de 

groep start om 19.30. 

  
Biebbusboeken 

We hebben gemerkt dat nog niet 
alle biebbusboeken terug zijn 
gekomen op school. Voor boeken 
die kwijt zijn of veel te laat wor-
den ingeleverd krijgt de school 
een boete. Dit is zonde aangezien 
we dit geld graag willen besteden 
aan het onderwijs. Mochten er 
thuis nog biebboeken liggen die 
terug moeten naar de biebbus, 
deze graag inleveren bij de leer-
kracht! 

Kanjerschool 

Het afgelopen schooljaar werden de kanjerlessen al gegeven binnen de 

school, ook dit jaar zullen deze weer worden aangeboden. Sinds dinsdag 4 

september is Ivanka officieel onze kanjercoördinator en antipestcoördinator. 

Zij heeft de opleiding gevolgd bij Kanjer en zal de aanpak binnen de school 

verder vormgeven. Dit doet zij samen met Daphne Melk, onze gedragsspe-

cialist binnen de school. Op deze wijze zetten wij, samen met M5, een duur-

zaam veilige school neer. Natuurlijk hebben wij ook uw hulp nodig: mocht er 

sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, meldt dit direct! 
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Specialisten binnen de school 

Wij vinden het erg belangrijk dat we 
specialisten binnen de school heb-
ben. Specialisten zijn namelijk opge-
leid in een bepaald specialisme. Zij 
ondersteunen hiermee leerlingen, 
leerkrachten en uiteraard ouders. 
Ook vormen zij een onderdeel van 
ons zorgoverleg. Mocht u vragen 
hebben over bijvoorbeeld gedrag, 
lezen, ontwikkeling van het jonge 
kind enz. dan kunt u altijd even in 
gesprek gaan met een van onze spe-
cialisten, zij staan u van harte te 
woord en kunnen u of uw zoon/

dochter ondersteunen indien dit 
noodzakelijk is.  

Binnen de school hebben wij de vol-
gende specialisten: 

Rekenspecialist: Ruth Noordpool 

Lees– en taalspecialist: Marieke 
Steen 

Gedragsspecialist: Daphne Melk en 
Ivanka van Herwijnen 

Specialist Jonge Kind:  Rosanne Lan-
geveld 

Zorgspecialist: Jeroen Oom 

Voorheen brachten we een ouderkalender 

uit, deze was te vinden op de website. 

Vanaf nu is de kalender zichtbaar binnen 

Schoolpraat, u kunt de kalender hier ook 

inzien. Dit betekent dat we geen aparte 

ouderkalender meer uitbrengen.  

Ouderkalender 

Mailadressen team 

Soms is het handig om even een kort bericht te sturen naar de betreffen-

de leerkracht. Hiervoor kunt u onze mailadressen gebruiken. Het is zeker 

niet de bedoeling om het mailadres te gebruiken voor ziekmeldingen, 

ziekmeldingen worden altijd telefonisch gedaan. 

Groep 1-2A Petra: p.dekeijzer@zaanprimair.nl 

Groep 1-2B Wil en Linda: w.sopjes@zaanprimair.nl en 

l.koopman@zaanprimair.nl 

Groep 3 Rosanne: r.langeveld@zaanprimair.nl 

Groep 4 Cisca en Linda: c.dewit@zaanprimair.nl en 

l.koopman@zaanprimair.nl 

Groep 4/5 Marieke en Jeanine: m.steen@zaanprimair.nl en 

j.keetbaas@zaanprimair.nl vervanging door Pulle Cetin: 

pu.cetin@zaanprimair.nl 

Groep 6/7 Daphne en Ivanka: d.melk@zaanprimair.nl en 

i.vanherwijnen@zaanprimair.nl 

Groep 7/8 Ruth: r.noordpool@zaanprimair.nl 

Administratie: administratie@obsheteiland.nl 

Intern begeleider: j.oom@zaanprimair.nl 

Docent gymnastiek Bas: b.dedreu@zaanprimair.nl 

Plusklas Geert: g.blees@zaanprimair.nl 

Directie: p.dejong@zaanprimair.nl 

Gymnastiek 

Alle kinderen hebben op maandag en don-

derdag gym. De kinderen van groep 1-2 

hebben gym in hun eigen speelzaal. Even-

tueel kunnen zij gymschoentjes meene-

men (met elastieken bandjes of klitten-

band, waarvan de zool niet glad is). Sport-

kleding is niet nodig, de kinderen gymmen 

in hun ondergoed.  

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 

worden gegeven in de gymzaal bij de 

school aan de van Meverstraat 

(donderdag) en op de maandag in de vol-

leyhal van het Compaen. Al deze groepen 

hebben gymkleding (shirt en broekje of 

turnpakje) en sportschoenen nodig. De 

schoenen zijn noodzakelijk om voet-

wratten tegen te gaan. Na de gymles kun-

nen de leerlingen douchen of zich wassen, 



 

 

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.” 

 

Boekverbeelding Vrije dagen 2018-2019 

Schoolvakanties 2018-2019: 
Herfstvakantie: zaterdag 20 ok-
tober 2018 t/m zondag 28 okto-
ber 2018 
Kerstvakantie: zaterdag 22 de-
cember 2018 t/m zondag 6 janua-
ri 2019 
Voorjaarsvakantie: zaterdag 16 
februari 2019 t/m zondag 24 fe-
bruari 2019 
Paas- en Meivakantie:  zaterdag 
20 april 2019 t/m zondag 5 mei 
2019 (inclusief Koningsdag en 
Bevrijdingsdag) 
Hemelvaart: donderdag 30 mei 
2019 en vrijdag 31 mei 2019 
Pinksteren: maandag 10 juni 
2019 
Calamiteitendag: vrijdag 12 juli, 
leerlingen onder voorbehoud vrij 
Zomervakantie: zaterdag 13 juli 
2019 t/m zondag 25 augustus 
2019 
Studiedagen 2018-2019 
Vrijdag 19 oktober 2018 
Vrijdag 8 februari 2019 
Dinsdag 11 juni 2019 (derde Pink-
sterdag) 

Op vrijdag 21 september (groepen 4/5, 6/7 en 7/8) en 28 september (groep 

4) wordt voor de kinderen de workshop “Boekverbeelding”  georganiseerd. 

Op basis van een bekend sprookje (Assepoester en Roodkapje) gaan de 

kinderen met een docent aan de slag om er een modernere versie van te 

maken. Als voorbeeld lezen we ook Assepoester en Roodkapje in de uitvoe-

ring van Roald Dahl (u vindt ze in zijn boek Gruwelijke Rijmen). 

De workshops duren 1,5 uur per groep.  

Deze activiteit maakt deel uit van het Cultuurmenu en zal dus door de leer-

krachten worden ingepast in een serie van vier lessen over hetzelfde the-

ma. We hebben voor deze workshop gekozen omdat hij aansluit bij de Kin-

derboekenweek, die op 3 oktober start. 

 

Ook voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 is er een cultuuractiviteit: 

Zij krijgen op maandag 2 oktober de workshop “Trijntje Bij gaat op reis” 

aangeboden op school. Ook hierbij wordt aandacht besteed aan boeken en 

lezen. 


