Nieuwsbrief
Sinterklaas en Piet
Nieuwsbrief 7, 28 november 2018
Ook dit jaar zal Sinterklaas op 5 december met zijn Pieten een bezoek
brengen aan Het Eiland .
Sinterklaas zal aankomen op het
kleuterplein, hiervoor hebben wij
altijd overleg met onze buurscholen
zodat er niet op hetzelfde moment 3
Sinterklazen de pleinen op wandelen.
De kinderen komen gewoon tussen
8.15 en 8.30 op school en gaan naar
de klassen. Vanuit de klassen gaan de
leerlingen om ongeveer 8.30 naar
het kleuterplein om Sinterklaas en 7
Pieten te ontvangen.

De Sintcommissie heeft samen met
de oudercommissie het Sinterklaasfeest voorbereid. We zijn zeer dankbaar voor alle tijd en energie die deze mensen in de voorbereidingen
hebben gestoken. Ook willen we de
leerlingen van Compaen en Sinterklaas zelf ontzettend bedanken voor
hun hulp om te helpen bij het Sinterklaasfeest op Het Eiland.
Op 5 december ruimen we alle Sintversieringen weer op binnen de
school. Mocht u kunnen en willen
helpen? Heel graag!
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Piet had de schoencadeaus verwisseld.

Prachtige stoomboot

Sint zelf zal ongeveer tussen 8.45 en
8.55 aankomen op school. Na de
ontvangst op het schoolplein gaan de
leerlingen naar de eigen groep onder
begeleiding van de leerkracht. We
willen aan de ouders vragen om bij
de ontvangst achter de kinderen op
het plein te gaan staan.

In dit nummer:

Dit jaar volgen we qua aankleding
van de pieten het Sinterklaasjournaal. Dat betekent dat we dit jaar
bruine en roetveeg Pieten hebben.

Sint versieren
We willen alle ouders ontzettend bedanken die ons hebben geholpen met het
versieren van de school. Door de vele ouders was de school binnen een uur prachtig versierd! Onze dank hiervoor is groot.

Sint intocht
De leerlingen van groep 4-5 hadden een Golden ticket gewonnen bij de
kleurwedstrijd. De intocht was voor de leerlingen toch enigszins een
teleurstelling. Er was een half uurtje muziek en toen Sinterklaas eindelijk bij het grote podium was aangekomen, was hij na 5 minuten alweer
weg. Terecht hebben enkele ouders hierover geklaagd en via de Gemeente Zaanstad heeft Sinterklaas aan de groep laten weten dit ook te
betreuren. Zij kregen twee cadeaus om de teleurstelling te verzachten,
dit werd enorm gewaardeerd door de leerkrachten en kinderen van
groep 4-5.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Bezoek raad van toezicht
Vrijdag 30 november komt de nieuwe raad van toezicht van Zaan
Primair op bezoek op Het Eiland. De raad van toezicht houdt intern
toezicht op de ontwikkelingen en aansturing van het bestuur van
Zaan Primair.
Sinds dit jaar is er een nieuwe raad van toezicht die graag eens langs
een aantal scholen van Zaan Primair gaat om te kijken hoe er nu dagelijks toegaat binnen een school. Hiervoor zijn een viertal scholen
uitgekozen door het bestuur, waaronder Het Eiland. Zo is er een
school uitgekozen die veel doet aan taalontwikkeling, een school voor
speciaal onderwijs, een reguliere basisschool en een basisschool met
een vernieuwend onderwijs concept. Zo’n school is Het Eiland uiteraard. We zijn er dan ook best trots op dat wij hiervoor uitgekozen
zijn.

Zaken die we graag laten zien en waar we trots op zijn, zijn ons minileerplein en de visie binnen de onderbouw, ons TOM-onderwijs in de
bovenbouw, het aanbod van IPC, de pilot ‘talentontwikkeling’ en uiteraard onze geweldige leerlingen en teamleden.

Handleiding Snappet portfolio
Kerst
Ondanks dat Sinterklaas nog in het land
is zijn we al bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Het kerstdiner is
op woensdag 19 december van 17.30 tot
18.30. Hierna willen we direct de kerstversiering binnen de groepen weghalen
en in de hallen. Het leerplein blijft versierd aangezien we op vrijdag 21 december nog het podiumoptreden van groep 3
hebben.
De school in kerst versieren doen wij op
maandag 10 december direct na schooltijd.

Vanuit de MR kwam de vraag om bij het portfolio een handleiding toe
te voegen hoe nu een Snappet-rapport te lezen. We hebben met veel
zorg geprobeerd om dit zo toegankelijk mogelijk te maken zodat ouders dit goed begrijpen.
Op onze website is ook een pagina beschikbaar voor ouders waar informatie over Snappet is te vinden. Onder het kopje ouders vindt u
handleiding Snappet, als u hierop klikt opent de informatie zich.
Mocht u nog vragen hebben kunt u deze uiteraard aan de leerkracht
stellen.

Workshops vanaf groep 4
We hebben de workshops een week vervroegd. Dit aangezien
op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie ook al het podiumoptreden is en de laatste kerstversieringen opgeruimd gaan
worden. De workshops zijn dan op vrijdag 14 december.
Zeer waarschijnlijk zullen er enkele workshops op Compaen
aangeboden worden en waarschijnlijk zullen enkele leerlingen
van Compaen ook bij ons op school workshops aanbieden.
Naast dat leerkrachten workshops aanbieden hebben we nog
ouders die het leuk vinden om een workshop aan te bieden
aan de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Dit kan dans, muziek, vissen, hardlopen etc. zijn. U kunt zich opgeven bij Marja
Meijer (administratie di/wo). Alvast bedankt voor uw hulp.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

(Vrijwillige) ouderbijdrage 2018 – 2019

28 november 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerder hebben wij laten weten dat we in het proces zijn om de inning van de ouderbijdrage dit jaar te
regelen via IDeal op de Schoolpraat App. Helaas is het proces vrij complex en zijn we van anderen afhankelijk en is het nog niet gelukt om het gebruiksklaar te krijgen. Omdat het al bijna december is, hebben
we daarom besloten om niet langer te wachten en u via deze brief te vragen om de ouderbijdrage over
te maken.

Zoals u in de nieuwsbrief van eind oktober heeft kunnen lezen is de vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2018 – 2019 vastgesteld op:
€30,00 per kind
€27,50 voor een tweede kind
en €25,00 voor een derde en vierde kind.

De OC ondersteunt organisatorisch en financieel het team bij o.a. het Sinterklaasfeest, Pasen, Kerst en
we zorgen voor een gezellige aankleding van de school. Met uw bijdrage maken we al deze leuke activiteiten mogelijk. We willen graag dat uw kind(eren) met prachtige, fantastische herinneringen terug kan
kijken op dit schooljaar!

U kunt de ouderbijdrage per kind vóór 15 december 2018 overmaken naar:
Rekeningnummer NL29 RABO 0104 8759 33, t.n.v. OBS Het Eiland.
Vermeld duidelijk per overschrijving de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met mij op via onderstaand emailadres.

Bij voorbaat danken wij u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Namens de Oudercommissie van OBS Het Eiland,
da Nol, penningmeester
penningmeesterOCHetEiland@gmail.com

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”
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