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Op maandag is de school omgetoverd voor de kerst. Met een flink
aantal ouders werd de school versierd en de kerstbomen opgetuigd.
De school ziet er super sfeervol uit
en het is een genot om binnen te
komen. We willen alle ouders ontzettend bedanken voor hun inzet.

ontvangen door onze kerst (b)engels.
Het koor zal op maandag-, dinsdag–
en woensdagochtend van 8.15 tot
8.30 zingen op het podium. U bent
dan van harte uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen.

Op woensdagavond zullen de leerlingen en ouders worden ontvangen
Inmiddels hangen de eerste lijsten
door de leerlingen van groep 7/8, zij
voor het kerstdiner al bij de deuren
zullen iedereen een warm welkom
van de groepen. Deze hangen er voor heten met kerstliedjes.
het kerstdiner van volgende week
Ook dit jaar zijn alle ouders van harte
woensdag 19 december van 17.30
uitgenodigd om op school te blijven.
tot 18.30. De bedoeling is dat elke
Op het leerplein zal glühwein en warouder een gerecht maakt of voor iets
me chocolademelk met een versnaanders zorgt, zodat het met elkaar
pering aanwezig zijn.
een prachtig kerstdiner wordt voor
de leerlingen. Warme gerechten mo- We hopen op deze wijze met elkaar
de feestdagen fijn te starten.
gen worden gebracht tussen 17.15
en 17.30, er mogen dan nog geen
leerlingen mee naar binnen.
De leerlingen nemen zelf bord en
bestek mee naar school.
Ook zal er dit weer een kerstkoor
worden gevormd. Deze week zullen
de leerlingen gaan oefenen, zodat u
volgende week ‘s ochtends wordt

Podiumoptreden
Groep 3
Op vrijdag 21 december is het podiumoptreden van groep 3. We
starten om 9.00; het podiumoptreden van groep 3 is alleen toegankelijk voor de ouders van groep 3.
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Direct na het kerstdiner willen we de
ouders vragen om ons mee te helpen
de kerstversiering op te ruimen. We
willen in ieder geval de klassen en de
gangen leeg hebben. Het leerplein
mag versierd blijven aangezien er
nog een podiumoptreden is op vrijdag.

Workshops
Aankomende vrijdag 14 december zijn er weer de workshops. De leerlingen van Compaen zullen met 20 van onze leerlingen o.a. bruisballen
en gel maken bij Compaen zelf. Juf Ruth gaat als begeleiding mee met
de leerlingen. Verder hebben we de volgende onderdelen: gutsen,
kerstkoekjes maken, kerstknutsels maken, blokfluiten en vele andere
activiteiten. We wensen alle leerlingen veel plezier met de workshops
en ook willen we de ouders die meewerken aan de workshops ontzettend bedanken voor hun tijd en inzet.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek door DUO
Elke twee jaar houden alle scholen van Zaan Primair een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en personeelsleden. Het
tevredenheidsonderzoek wordt gedaan door DUO.
Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen we het onderwijs verder
verbeteren. Zo rond maart krijgt u per email een uitnodiging om hieraan deel te nemen. Wij gebruiken de emailadressen uit ons SchoolPraat bestand en uit het bestand van ESIS (ons administratiesysteem
op school). Mocht u absoluut niet willen dat uw emailadres gebruikt
wordt, laat dit dan even weten aan de directie. DUO zal alleen uw
mailadres gebruiken voor dit onderzoek.

Als school stellen we het erg op prijs als u de vragenlijst wilt invullen.

Handleiding Snappet
Vuurwerk
campagne
Ook dit jaar zijn er weer twee leerlingen
van groep 8 naar de vuurwerkvoorlichting van de Gemeente Zaanstad gegaan.
De leerlingen krijgen hier voorlichting
over veilig en onveilig vuurwerk. De beiden leerlingen zullen de verkregen informatie als workshop aanbieden aankomende vrijdag, om zodoende het gevaar
van vuurwerk te delen met de leerlingen.

Sander Hofland heeft een handleiding geschreven voor het thuisgebruik van Snappet. Deze handleiding is meer toegankelijk dan de handleiding welke door Snappet zelf is geschreven. We hebben de handleiding op de website geplaatst, onder het kopje ouders.
Een directe link is:

https://www.obsheteiland.nl/handleiding-snappet/
Mocht u vragen hebben, deze kunt gerust aan Sander Hofland stellen.
We helpen u graag.
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