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Snappet 

Vanaf groep 4 werken wij met de 

Snappet digitale leeromgeving. Dit 

houdt in dat de lessen die de kin-

deren krijgen digitaal op de tablet of 

Chromebook verwerkt worden. De 

lessen waarmee de kinderen werken 

zijn zichtbaar in het systeem. Ook is 

zichtbaar welke vorderingen de leer-

lingen per les maken. De leerkracht 

kan dan goed bekijken of de leer-

lingen de lesstof beheersen of dat er 

extra instructie nodig is.  Dit doet de 

leerkracht terwijl de leerlingen de les 

maken.  

Ook is inzichtelijk voor  de leerkracht, 

ouders en de leerling welke resulta-

ten er behaald worden. Hiervoor is 

het wel noodzakelijk om in het  sys-

teem van Snappet in te loggen met 

de inlognaam en wachtwoord van de 

leerling.  

De inlogcodes van de leerlingen wor-

den na de herfstvakantie meegege-

ven aan de leerlingen. De leerlingen 

zijn net een aantal weken begonnen 

en het systeem geeft echt pas na een 

aantal weken een goed beeld over 

de vorderingen van de leerlingen. 

Thuis kunt u samen kijken naar wat 

uw zoon/dochter heeft gedaan en 

eventueel ook samen oefenen. Wilt u 

samen oefenen? Houdt u dan onge-

veer 10 á 15 minuten per dag aan. 

Het is zeker niet de bedoeling om 

thuis te werken aan de lessen. Hierbij 

hebben de leerlingen namelijk de 

instructie van de leerkracht nodig. De 

kinderen mogen wel aan hun werk-

pakketten werken en de doelen on-

der ‘groei richting streefniveau’. Dit 

is het licht blauwe kader in het sys-

teem. 

We vinden het namelijk ook erg be-

langrijk dat er een balans is tussen 

schoolse activiteiten en activiteiten 

die je thuis doet zoals lezen, buiten-

spelen, sporten e.d. 

We hebben de handleiding voor ou-

ders bij ons op de website geplaatst. 

U kunt deze vinden onder het kopje 

ouders. De directe link is: 

https://www.obsheteiland.nl/

handleiding-snappet-ouders/ 

Mocht u vragen hebben, kunt u deze 

stellen aan Sander Hofland. 

Highlight ouderavond 

Nieuwsbrief 3, 10 oktober 2018 

Leesonderwijs Het Eiland 

Wat kan ik doen mijn kind te onder-

steunen bij het lezen: 

1. Het goede voorbeeld geven door 

zelf veel te lezen 

2. Voorlezen aan uw kinderen 

3. Praten over boeken 

4. Boeken cadeau geven 

5. Veel naar de bibliotheek en lees-

winkel gaan 

Oftewel een rijke leesomgeving bieden 
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Highlight ouderavond 

Gezonde school 

1. Gezond 10-uurtje, gruitdagen op 

ma-di-do en vrij. 

2. Waterdrinken op school. 

3. Gezonde broodjes, het liefst geen 

croissant. 

4. Gezonde traktaties. 

Highlight ouderavond 

Verlof: 

1. Maximaal 10 dagen, bij twijfel neem de directie contact op met 

leerplicht. 

2. Bij trouwerijen etc. graag een kopie van de trouwkaart 

3. Werkgeversverklaring bij niet op vakantie kunnen in alle school-

vakanties. 

4. Eigen bedrijf? Aantonen dat er geen twee weken in een andere 

vakantie opgenomen kan worden en dat een groot deel van de 

omzet behaald wordt in de vakanties.  

Nieuwsbrief 

Mocht u als ouder een leuk artikel heb-

ben voor in onze nieuwsbrief, kunt u 

altijd even een mail sturen naar de di-

recteur. We plaatsen dit dan in de 

nieuwsbrief. 

PoVo-ouderavond 

Elk jaar organiseren wij voor de ou-

ders van groep 8 een informatie-

avond over de overstap naar het 

voortgezet onderwijs.  

Dit jaar wordt de PoVo-avond gehou-

den op 30 oktober in het lokaal van 

juf Ruth 

Impressie opening kinderboekenweek 

Vandaag in alle vroegte werden de kleedjes  voor de verkoop 
van de boeken al snel neergelegd. Na de opening met het 
dansje van de Kinderboekenweek werden er tot 9.00 boeken 
verkocht. Ook binnen bij onze boekentafel waren al snel 
nieuwsgierige kinderen te vinden. De kinderen kunnen aan de 
leerkracht hun wensen voorleggen om boeken te lenen van de 
tafel.  
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Op 21 november hebben wij onze jaarlijkse open dag. Op deze dag stellen wij de school open voor 
alle geïnteresseerde mensen. Dus ook ouders, opa’s en oma’s, andere familieleden en kennissen 
zijn van harte uitgenodigd deze dag.  

Het programma: 

9.00—11.30 vrije inloop en rondleidingen door de school om een impressie van de school te krijgen. 

11.30—12.30  lesbezoeken, u kunt diverse lessen in de school bijwonen, uiteraard kunt u ook de les 
van uw kinderen bekijken. 

12.30—16.30 vrije inloop en rondleidingen door de school om een impressie van de school te krij-
gen.  

De koffie en thee staat klaar! 

Open dag 21 november 

Highlight ouderavond 

School open om 8.15 

1e bel om 8.25 2e bel om 

8.30 

Gym: maandag en donder-

dag 

Schoolpraat: Vragen? Mar-

ja Meijer 

Afspraak met de leer-

kracht? Graag even via de 

email. 

Podiumoptredens staan op 

de kalender, alleen toe-

gankelijk voor de ouders 

van de betreffende groep. 

Dierendag Veldmuis 

 
Dierendag bij kinderboerderij De Veldmuis  
7-10-18, 13-17 uur. 

Bij Kinderboerderij De Veldmuis wordt op zondagmiddag 7 
oktober weer Dierendag gevierd en bij dit evenement is 
iedereen van harte welkom!  

De kinderboerderij heeft de volgende activiteiten op het 
programma staan tijdens dit evenement: touwtje trek-
ken,  ballen gooien, een springkussen en lekker poffertjes 
eten. Dierendag vieren doen we met de dieren van de kin-
derboerderij, maar daarnaast mag jouw eigen huisdier 
meedingen naar de prijs van mooiste huisdier. Het belooft 
dus weer gezellig en leuk te worden. 

 
De viering van Dierendag duurt van 13 tot 17 uur en 
de entree is zoals altijd gratis.   

Je vindt kinderboerderij De Veldmuis op de Ilpendamstraat 
38 in de Westerwatering in Zaandam, aan de westelijke 
rand van de stad. De Veldmuis is een van de twee kinder-
boerderijen in Zaandam, prachtig gelegen naast de 18e 
eeuwse houtzaagmolen “De Held Jozua”. 

In 1991 is de kinderboerderij opgericht tijdens het tv-
programma de "Uitdaging" van Angela Groothuizen en als 
doel heeft het om te fungeren als sociale ontmoetingsplek 
voor jong en oud. Kinderen kunnen er heerlijk buiten spelen 
en met dieren leren omgaan en buurtbewoners ontmoeten 
elkaar op een ongedwongen manier.  


