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Samenwerking Compaen  

Het Eiland gaat nauw samenwerken 

met Compaen VMBO. In samen-

spraak hebben we bekeken wat bei-

de scholen voor elkaar kunnen bete-

kenen. Het is voor onze leerlingen 

belangrijk om met oudere leerlingen 

in contact te komen, ook is het van-

uit de opleiding binnen Compaen 

belangrijk om vanuit bepaalde pro-

fielen al in aanraking te komen met 

bijv. basisschoolleerlingen.  

Rondom kerst zullen de leerlingen 

van Compaen zeer waarschijnlijk 

twee of drie workshops verzorgen bij 

onze workshopronde. Onze leer-

lingen zullen deze workshops volgen 

op Compaen zelf. We hebben hierbij 

gedacht aan werken in de keuken en 

het bakken van zoutdeeg en eventu-

eel iets binnen zorg en welzijn.  

Ook is het idee om de leerlingen van 

Compaen enkele workshops op 

school te laten verzorgen.  

Zeer waarschijnlijk zullen de leer-

lingen van Compaen ons ook onder-

steunen op de Koningsspelen waar 

zij zelf activiteiten zullen doen en 

ondersteunen bij sportactiviteiten. 

Ook kunnen we de leerlingen van 

Compaen inschakelen als we bijv. 

met IPC een bepaalde activiteit gaan 

doen.  

Inmiddels is er al een stagiaire aan-

genomen, zij zal stage gaan lopen bij 

juf Ruth in groep 8. 

Doordat het op de laatste vrijdag erg 

druk is, zullen de workshops plaats-

vinden op vrijdagmiddag 14 decem-

ber. Vindt u het leuk om ook een 

workshop of een activiteit met de 

leerlingen te doen, dan kunt u zich 

opgeven bij de di-

rectie. 

 

We zijn erg blij en 

trots op deze sa-

menwerking. 
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Biebbusouder gezocht 

Zoals u weet gaan onze groepen 1 x per 4 weken 

naar de biebbus. Helaas blijkt onze ouder die op de 

dinsdag helpt  niet meer te kunnen. Wij zijn dan ook 

op zoek naar een biebbusouder die op dinsdagmid-

dag kan helpen in de biebbus. Het gaat om het scan-

nen van boeken die worden ingeleverd en worden 

meegenomen. Het ruilen begint om 11.45 en duurt 

tot 13.15. 
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IPC thema’s 

Inmiddels zijn we gestart met de IPC thema’s. In de groepen 6/7 en 7/8  

heet het thema ‘Hier en nu, toen en daar’. Hierin staan de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis en de diversiteit aan culturen centraal. 

Binnen de groepen 4 en 4/5 staat het thema ‘Jong en oud’ centraal. 

Hierin staan de vakken kunstzinnige vorming, natuur onderwijs en ge-

schiedenis centraal.  

In de groepen  1, 2 en 3 staat het thema ‘heksenschool’ centraal. Hier-

in worden de kerndoelen van de onderbouw aangeboden, uiteraard op 

het eigen niveau van de leerlingen. 

Sint kleurwedstrijd 

De groepen 1 tot en met 4 hebben een 

kleurplaat gekregen over Sinterklaas. De 

maker van de mooiste kleurplaat mag 

met zijn hele groep in een vak vooraan 

staan bij de intocht van de Sint op 17 

november. Sommige kinderen mogen 

thuis kleuren, andere kinderen werken 

op school aan de kleurplaat. Ze doen 

allemaal erg hun best, want wie wil er 

nou niet vooraan staan??? 

Als er thuis gekleurd wordt, wilt u de  

kleurplaat dan maandag weer inleveren? 

Even voorstellen 

Beste ouders, 

Ik ben Nicole Kroon, alweer 45 jaar oud en moeder van Sara. Sara zit 
op dit moment in groep 7/8. De vader van Sara (Aytac) is een aantal 
jaar voorzitter geweest van de MR en is er dit jaar mee gestopt om-
dat zijn termijn erop zat. Hij is op dit moment lid van GMR 
(overkoepelende MR van Zaan Primair). Ik heb mij opgegeven voor de 
MR na lang twijfelen, want dacht misschien moet er maar eens een 
ander huisje zich aanmelden, maar helaas was er weinig tot geen 
animo en omdat ik het toch belangrijk vindt dat er een afvaardiging is 
van de ouders binnen de MR, toch de stap gemaakt. Nu mag ik samen 
met Nancy Weema, die al langer in de MR zit het samen doen vanuit 
de oudergeleding. Een van de zaken waar Nancy en ik ons binnen de 
MR hard voor gaan maken is de ouderbetrokkenheid. Dus elke tip die 
kan leiden tot meer betrokkenheid van de ouders hoor ik graag.  

Mochten er andere zaken zijn die jullie graag willen delen met de MR 
dan horen wij dat graag en kan je ons altijd mailen of gewoon aan-
spreken als ook wij op het schoolplein staan.  

Oproep voor hulpouders: 

Op vrijdag 16 november gaan we de school weer om-

toveren naar het Sinterklaasfeest. We zoeken ouders 

om de school te versieren en om de cadeaus voor de 

kinderen in te pakken.  

Opvang van de kinderen wordt geregeld op school. 

Tijdstip: 14.30 tot 15.30 

 

Sint versieren 
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Na de herfstvakantie start sportstimulering met het herfst - en winterprogramma. De 
meeste activiteiten worden naar binnen verplaatst in de gymzalen, maar ook de Kraji-
cek Playgrounds en pleinen in de wijken worden benut. Alle kinderen zijn welkom, tij-
dens deze GRATIS sportactiviteiten. Onder leiding van onze sportbuurtwerkers worden 
van maandag tot en met vrijdag sport - en spel activiteiten georganiseerd.  

Bekijk het overzicht en kom lekker samen sporten!  
Van 29 oktober tot en met 29 maart 2019  
 
In de buurt van de Westerwatering:  
 
Dinsdag Westerwatering: Gymzaal P.A. van Meverstraat 7 van 17.30 tot 18.30  
Woensdag Westerkoog: Gymzaal Molenwerf 1 van 18.00 tot 19.00  
Donderdag Westerwatering: Gymzaal P.A. van Meverstraat 7 van 17.30 tot 18.30  
 
Meer informatie kunt u vinden op:  
 
www.sportbedrijfzaanstad.nl  
 

HERFST- EN WINTERPROGRAMMA SPORTSTIMULERING IS BEKEND! 

A.s. zondag 4 november zijn museumbezoekers  van harte welkom om mee te spelen met 
onze natuurbingo, waarbij gespeeld wordt om natuurlijke prijsjes. Dat is met name voor 
geïnteresseerde kinderen zeer de moeite waard, want wie wil zijn/haar eigen verzameling 
niet uitbreiden met prachtige schelpen, glinsterende steentjes of boeiende fossielen? En 
voor de meer culinair ingestelde deelnemer is een kweekpakket waarmee je thuis zelf 
champignons kan opkweken niet te versmaden! 
 
Deelname per bingoronde kost 2,- p.p., apart van de reguliere entree voor het museum. 
Er worden meerdere rondes gespeeld, al naar gelang de belangstelling. De eerste ronde 
start om ongeveer 13.30 uur, de tweede ronde een uur later enz. 

Natuurbingo 

Graag willen wij ons even voorstellen: Jeugdschaatsen Zaanstreek is een commissie welke zich bezig houdt met het 

promoten van  beweging onder de jeugd van groep 3 t/m 8. 

Jeugdschaatsen Zaanstreek heeft geen winstoogmerk. 

Wij krijgen subsidie van de gemeente Zaanstad samen met een bijdrage van de ouders kunnen wij ons financieel 

bedruipen.  

Kinderen uit groep 3-8 proberen wij enthousiast te krijgen door het doen van lessen in spelvorm op het ijs met be-

hulp van begeleiders, schaatsonderbinders, busbegleiders en andere vrijwilligers.  

Dit doen we altijd de eerste 10 weken van het nieuwe jaar. 

 

Elk jaar weten ca 350 kinderen de weg te vinden naar onze “Jeugdschaatsen Zaanstreek” site 

(www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl) alwaar ze zich kunnen opgeven. 

Jeugdschaatsen Zaanstreek 

http://www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl

