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Pilot ‘Talentontwikkeling’ 

Sinds enige weken zijn we gestart 

met de pilot ‘Talentontwikkeling’. Bij 

de pilot worden we ondersteund 

door Willy Henrotte, coördinator van 

de plusklassen binnen Zaan Primair.  

Talentontwikkeling maakt al een on-

derdeel uit van ons aanbod binnen 

IPC. Hier wordt al een groot beroep 

gedaan op de diverse talenten van 

kinderen en laten we de kinderen 

ook leren van elkaars talenten. Een 

voorbeeld hiervan zijn presentaties 

die kinderen met elkaar voorberei-

den, waarbij de een heel vaardig is in 

het omgaan met de computer, de 

andere leerling heel creatief is in het 

maken van een presentatie en een 

andere leerling heel vaardig is in het 

presenteren aan de groep. Hierdoor 

leren de kinderen ook veel van el-

kaar. Binnen ons IPC-onderwijs zijn 

dan ook de 21th skills goed zichtbaar.  

Nu wij gestart zijn met de pilot ligt 

nog wat meer de focus op de kin-

deren die begaafd zijn, zeker zullen 

er in het verdere verloop van de pilot 

ook lessen zijn voor kinderen met 

andere talenten, denk hierbij aan 

muziek, dans, creativiteit, constructie 

etc. 

Op dit moment is juf Pulle bezig met 

filosoferen over onderwerpen die de 

aansluiten op de kinderboekenweek 

zoals vriendschap. De les werd afge-

sloten met een tekening over vriend-

schap.  

Willy is al in meerdere groepen ge-

weest om te ondersteunen bij talent-

ontwikkeling in de groep. Zo worden 

de denksleutels een onderdeel waar 

we binnen het komend thema van 

IPC mee aan de slag gaan.  

Daarnaast zijn we er trots op dat we 

speciaal een lokaal hiervoor hebben 

ingericht, ons multifunctionele lo-

kaal.  

Door een verandering in de dagen 

van Pulle en Marieke zal na de 

herfstvakantie het aanbod op de 

dinsdag plaatsvinden, in plaats van 

op de vrijdag. 

Nieuwsbrief 4, 18 oktober 2018 

Denksleutels 

Denksleutels zijn bedoeld om kinderen van groep 1 

t/m 8 aan te zetten tot een creatief denkproces. 

Denksleutels worden ingezet om onderzoekend te 

leren en passen hierdoor moeiteloos in ons thema-

tisch aanbod en zijn geschikt voor alle leerlingen 

binnen de school 

Biebbus 

Na de vakantie staat direct de 

biebbus weer voor de school. Graag 

allemaal de biebboeken mee naar 

school nemen! 
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Sint inpakken goede doel 

Op dinsdag 16 oktober is groep 7-8 van juf Ruth sintcadeaus gaan in-

pakken voor het goede doel. De leerlingen hebben 3000  letters en 

kleurplaten ingepakt voor kinderen die rondom de Sinterklaastijd in 

het ziekenhuis verblijven.  

Afsluiting  

kinderboekenweek 

Vrijdag studiedag 

Leerlingen zijn vrij! 

Morgen zijn de leerlingen vrij.  Wij 

gaan deze dag aan de slag met de 

voorbereidingen van IPC in de mid-

den– en bovenbouw. De onderbouw 

gaat aan de slag met de verdere uit-

werking van de visie. We wensen alle 

leerlingen en ouders een fijne herfst-

vakantie 

Dex geboren 

Op 21 september is juf Jeanine bevallen van een prachtige zoon. Zijn 
naam is Dex. We wensen juf Jeanine, Stefan en Jade veel geluk toe. 

Oproep voor hulpouders: 

Op vrijdag 16 november gaan we de 

school weer omtoveren naar het 

Sinterklaasfeest. We zoeken ouders 

om de school te versieren en om de 

cadeaus voor de kinderen in te pak-

ken.  

Opvang van de kinderen wordt gere-

geld op school. 

Tijdstip: 14.30 tot 15.30 

Afgelopen vrijdag is de kinderboe-

kenweek officieel afgesloten. Cees 

Smit, de broer van Marja Meijer 

heeft een boek geschreven. In elke 

klas heeft Cees een stukje uit het 

boek voorgelezen en konden de leer-

lingen vragenstellen aan een echte schrij-

ver. We willen Cees ontzettend bedanken 

voor zijn tijd, de kinderen hebben geno-

ten. 

Sint versieren 
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Betaling (vrijwillige) ouderbijdrage 2018-2019 

 

Zoals reeds aangekondigd op de ouderavond zijn wij dit jaar bezig om de inning van de ouderbijdrage te 
regelen via IDeal op de Schoolpraat App. Helaas is het vrij complex en nog niet gelukt om het voor de 
herfstvakantie gebruiksklaar te krijgen, maar we willen dit zo snel mogelijk na de herfstvakantie geregeld 
hebben.  

 

Als oudercommissie ondersteunen wij organisatorisch en financieel het team bij festiviteiten zoals het 
Sinterklaasfeest, Pasen en Kerst en zorgen we voor een gezellige aankleding van de school. Naast alle 
geplande activiteiten assisteert de oudercommissie namens alle ouders de school en het schoolteam bij 
het organiseren en realiseren van diverse extra’s waarvoor geen ruimte is binnen de uren van het school-
team en/of binnen het toegekende onderwijsbudget van de school, maar die volgens het schoolteam en 
de oudercommissie wel een belangrijke bijdrage leveren aan het plezier en welbevinden van de kin-
deren. Verder ondersteunt de oudercommissie in uitbreiding van de leesmaterialen (buiten het school-
budget), zodat de kinderen op basis van hun specifieke leer- en leesbehoeften extra worden gestimu-
leerd. 

 

We willen u alvast informeren dat de ouderbijdrage niet verhoogd zal worden. Voor het schooljaar 2018 
– 2019 is de (vrijwillige) ouderbijdrage dus wederom vastgesteld op €30,00 per kind, voor een tweede 
kind is de bijdrage €27,50 en voor een derde en vierde kind €25,00 per kind.  

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met mij op,  

 

Namens de Oudercommissie van OBS Het Eiland,                                                                                               

 

Linda Nol, penningmeester  

PenningmeesterOCHetEiland@gmail.com  

 

mailto:PenningmeesterOCHetEiland@gmail.com
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Om de werkdruk te verminderen bij de leerkrachten zijn er op bestuursniveau een aantal afspraken gemaakt. Dit bete-
kent het volgende: 

Oudergesprekken worden niet meer spontaan aangegaan. Gesprekken worden gevoerd op afspraak, indien er sprake is 
van een calamiteit gaat dit uiteraard niet op. U kunt altijd een afspraak maken via de email. 
 
Vanaf groep 3 brengen de ouders de kinderen niet meer tot in het groepslokaal. De kinderen worden bij de deur door de 
leerkracht begroet en gaan daarna zelfstandig naar binnen. Blijf ook niet meer staan bij de lokalen, we willen graag de 
lessen starten om 8.30 uur. 
 
Alle ouder– en of 10-minutengesprekken zijn facultatief. Dit houdt in dat de gesprekken plaatsvinden op initiatief van de 
leerkracht of van de ouder, de oudergesprekken hebben dus geen verplichtend karakter. Alle informatie rondom de ont-
wikkeling van de kinderen is te vinden in het portfolio.  
 
Na de herfstvakantie gaan de afspraken in, heeft u vragen, dan kunt u altijd even binnenlopen bij de directie. 

Afspraken op bestuursniveau 

 

         

PERSBERICHT 

Halloween voor jonge kinderen stadsboerderij Darwinpark 

In tegenstelling tot vorige jaren viert stadsboerderij Darwinpark het Halloweenfeest dit keer verspreid over 3 middagen in 

de herfstvakantie: woensdag 24 t/m vrijdag 26 oktober. En het feest is nog nadrukkelijk gericht op jonge kinderen. Er wordt 

geen entree geheven, maar voor deelname aan specifieke activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Zo is er een grandioze 

speurtocht, een spannende "Scare Zone", een spookhuis en tevens zijn er Halloween lekkernijen, spelletjes en knutselacti-

viteiten. Van 12.00 uur tot 16.00 uur. En we vinden het nog steeds erg leuk als je in je eigen Halloween kostuum komt!    

LET OP: Geen pin, maar contante betaling!  

Meer nieuws via de Facebookpagina van Stadsboerderij Darwinpark of onze website: www.zaansnatuurmilieucentrum.nl  
 

   

 

http://www.zaansnatuurmilieucentrum.nl

