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Ouderavond 26 september 

 Op 26 september is er een ouder-

avond gepland. We nodigen alle ou-

ders van harte uit om deze avond op 

school te komen. De avond valt in 

twee delen uiteen. Van 19.00 tot 

19.30 hebben we het plenaire ge-

deelte. Hierin wordt de schoolinfor-

matie met de ouders gedeeld.  

Van 19.30 tot 20.00 zijn de ouders 

uitgenodigd in de klas, waar u de 

informatie over de groep krijgt.  

De volgende onderwerpen komen in 

ieder geval aanbod: 

1. Nieuwe personeelsleden 

2. Zorg en specialisten binnen de 

school 

3. Start ‘talentontwikkeling’ 

4. Onze uitdagingen van dit 

schooljaar 

5. MR en OC 

6. Berichtgeving 4 daagse 

schoolweek 

De deur gaat om 18.45 open voor de 

inloop, koffie en thee. 

Biebboeken 

Sanne Groepenhoff 

Met het vertrek van Joyce als onderwijsassistent, hebben wij Sanne Groe-

penhoff aangenomen. Sanne is het schooljaar gestart, maar heeft al vrij snel 

te kennen gegeven dat zij haar opleiding op de PABO niet kan combineren 

met 2 dagen werken op school.  

Dit betekent dat Sanne per direct heeft opgezegd. We hebben hier direct 

actie opgezet en Meral Kurt aangenomen als onderwijsassistent. Meral is op 

donderdag begonnen en zal alle werkzaamheden van Sanne overnemen. We 

realiseren ons dat het verloop van onderwijsassistentes snel is. Met Meral 

gaan we ervan uit, dat we iemand voor de langere termijn hebben aangeno-

men.  

Hopelijk zien we Sanne nog terug als stagiaire binnen onze school. We wen-

sen Sanne veel succes op haar opleiding. Meral heten we natuurlijk van har-

te welkom op Het Eiland.  

Nieuwsbrief 1, 5 september 2018 

Nog steeds liggen er veel biebboeken bij 

de leerlingen thuis. Graag willen we vra-

gen of iedereen thuis wil kijken of hier 

nog biebboeken liggen en deze zo spoe-

dig mogelijk mee te geven naar school. 
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Kinderboekenweek 

. Bijna is het zover: de Kinderboekenweek 2018! Begin oktober zal in het 
teken staan van 'Vriendschap: Kom erbij!’, het thema van de Kinderboe-
kenweek. 
Op woensdag 3 oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend. 
Om 8.30 uur trappen wij af met een gezamenlijke opening en rond 8.45 
uur start de kleedjesmarkt. Alle kinderen mogen op een kleedje hun ou-
de boeken van thuis verkopen, voor maximaal 50 cent per boek. De kin-
deren nemen zelf een kleedje en de boeken die zij willen verkopen mee 
van huis. Kinderen die geen boeken verkopen kunnen boeken kopen. De 
kleedjesmarkt vindt plaats op het schoolplein. De kinderen van groep 1 
t/m 3 graag onder begeleiding van ouders / verzorgers. Rond 9.15 uur 
gaan de kinderen naar de klas.  
Als er ouders, verzorgers, opa's of oma’s zijn die het leuk vinden om in 
de klas voor te lezen tijdens de Kinderboekenweek, dan kunt u zich door 
middel van een intekenlijst opgeven. De tijd graag even afstemmen met 
de leerkracht. De inschrijflijsten hangen bij de groepsdeuren! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicole Ooms en Marieke Steen 
 

 

In de aanloop naar de Kinderboekenweek hebben we 

onze eerste activiteit van het Cultuurmenu. Voor de 

groepen 4 t/m 8 is er de workshop Boekverbeelding. 

We gaan aan de slag met het sprookje van Roodkapje 

en van Assepoester in de oorspronkelijk versie en in de 

versie van Roald Dahl. Deze sprookjes worden vooraf 

aan de workshop in de klas voorgelezen en vergeleken. 

Op de dag van de workshop verdelen we de groepen. 

De ene helft gaat in de speelzaal aan de slag met het 

uitbeelden van het sprookje terwijl de andere helft in 

het lokaal werkt aan een boekje.  

Op maandag 2 oktober is er voor de groepen 1 t/m 3 de 

activiteit “Trijntje Bij gaat op reis”, een erfgoedles, 

waarbij ook weer een enorm prentenboek een grote rol 

speelt. 

Project “boeken” 

Zwemvierdaagse 

In de herfstvakantie, maandag 22 oktober t/m 

donderdag 25 oktober kun je in zwembad Zaan-

golf baantjes zwemmen voor de enige echte 

zwemvierdaagse medaille.  

Kinderen t/m 10 jaar en 65-plussers zwemmen 

dagelijks 250 met (10 baantjes) alle andere 

leeftijden zwemmen dagelijks 500 meter (20 

baantjes).       

Uiteraard is een zwemdiploma verplicht. 

U kunt uw baantjes van maandag t/m donderdag 

zwemmen van 18.15 tot 19.15 uur.      

De kosten bedragen € 10,00 per persoon voor 4 

dagen zwemmen.  

U kunt zich inschrijven 

via www.zwemvierdaagse.nl  

Liever niet via internet inschrijven? Op maandag 

15 oktober en donderdag 18 oktober kunt u van 

18:00 tot 19:00 uur terecht in zwembad Zaan-

golf, nabij de kassa. 

http://www.zwemvierdaagse.nl
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4-daagse schoolweek 

 

U heeft zeer waarschijnlijk al de berichten rondom de 4-daagse schoolweek gelezen. Ik heb hier direct ook de reactie vanuit het 

bestuur naar alle ouders verzonden.  

Op dit moment is de 4-daagse schoolweek niet aan de orde op Het Eiland. Dit betekent niet dat dit nooit aan de orde zou kun-

nen komen. Het kan zo zijn dat ook wij problemen krijgen met bijv. vervanging van zieke leerkrachten. Dit is ook een maatregel 

die wij nooit zomaar nemen. Mocht het ooit zover komen dan informeren wij de ouders ruim van tevoren en zullen uiteraard 

ook de MR hierover inlichten. Het betreft een maatregel die alleen in uiterste nood genomen zal worden.  

Hieronder vindt u de brief over dit onderwerp vanuit het bestuur van Zaan Primair: 

Hierbij informeren we u over het lerarentekort op de basisscholen in Zaanstad. Deze dagen is hierover veel berichtgeving. Vooral 
de mogelijke invoering van de vierdaagse schoolweek krijgt aandacht. Wat is de aanleiding hiervoor? Wat heeft het schoolbe-
stuur tot nu toe gedaan om het probleem op te lossen? Wat betekent de vierdaagse schoolweek? 

Aanleiding 
Er is een flink tekort aan leraren basisonderwijs. Dat speelt vooral in de grote gemeenten en ook in Zaanstad. De schooldirectie, 
het bestuur en de media hebben u daarover regelmatig geïnformeerd. Dat tekort aan leraren heeft verschillende oorzaken: 

- Veel oudere leraren stromen uit door pensionering; 

- De instroom van nieuwe leraren is onvoldoende; 

- De werkdruk is (te) hoog waardoor leerkrachten het onderwijs verlaten.  

Probleem 

Door intensieve werving, afspraken met de pabo’s en urenuitbreiding van parttime leraren, lukte het Zaan Primair en Agora om 
alle groepen bij de start van dit schooljaar te bemensen.  

Maar als de leerkrachten ziek worden, zijn er geen invallers beschikbaar. Dat betekent dat: 

- de directeur, intern begeleider of onderwijsassistent voor de klas gaat staan.  

- de groep wordt verdeeld, 

- de groepen worden samengevoegd, 

- de groep wordt naar huis gestuurd. 

Deze oplossingen brengen onrust met zich mee, er blijven andere taken liggen, en op den duur tasten ze de kwaliteit en conti-
nuïteit van het onderwijs aan. Het zijn ad hoc- oplossingen.  

Vierdaagse schoolweek  

Om te zorgen dat we minder ad hoc oplossingen moeten inzetten,  onderzoeken Zaan Primair en Agora een scenario voor een 
vierdaagse schoolweek. Dit vanuit de gedachte: liever wat minder uren, maar kwalitatief op het juiste niveau dan uren van min-
dere kwaliteit. We hebben hierover contact met de onderwijsinspectie en de PO Raad. 
 
De indruk wordt gewekt dat binnenkort op alle scholen in de Zaanstreek een vierdaagse schoolweek wordt ingevoerd. Dat is niet 
het geval.  

Wel onderzoekt een werkgroep van beide schoolbesturen de mogelijkheden van een vierdaagse schoolweek als noodmaatregel 
waar het niet anders kan.  

 
Als het op de school van uw kind zover komt, dan wordt u daarover op tijd door de directie geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Niko Persoon en Ellen Voskuilen, 

College van bestuur Zaan Primair 


