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Naschoolse activiteiten 

De naschoolse activiteiten staan in-

middels vermeld op de website. U 

kunt onder het kopje ouders en dan 

naschoolse activiteiten uw zoon/

dochter inschrijven voor deze activi-

teiten. De meeste activiteiten vinden 

plaats op school en dan direct aan-

sluitend aan het uitgaan van de 

school.  

Voor de kinderen die naar Freekids 

gaan zullen de ouders zelf ervoor 

moeten zorgen dat zij opgehaald 

worden. Freekids haalt geen leer-

lingen later op. 

Er werd ook aangegeven dat er mu-

zieklessen worden gegeven. Deze 

staan nog niet in het overzicht.  

Een overzicht van de activiteiten 

(uitgebreide informatie vindt u op de 

website): 

Creatief proefjes maken 
Groep 5 t/m 8. 
Elke maandag vanaf 7 januari t/m 11 
februari. Kosten: €12,00. 
Tijdstip: 14.30 tot 16.00 
 
Koken 

Groep 3 en 4 

Elke maandag vanaf 7 januari t/m 4 

februari. Kosten: €10,00. 

Tijdstip: 14.30 tot 15.45 

 

Begrijpend lezen 

Groep 5 en 6 

Elke dinsdag vanaf 15 januari 

t/m 12 maart. Kosten €12,00. 

Tijdstip: 14.30 tot 16.00 

 

 

Begrijpend lezen 

Groep 7 en 8 

Elke dinsdag vanaf 15 januari 

t/m 12 maart. Kosten €12,00. 

Tijdstip: 16.00—17.30 

 

Acrobatiek 

Groep 1 t/m 4 

Elke dinsdag vanaf 15 januari t/m 26 

februari.  

Activiteit = vol 

 

Freerunnen 

Groep 5 t/m 8. 

Activiteit wordt aangepast, aange-

zien de gymzaal op deze data niet 

beschikbaar is. Nadere info volgt. 

 

Techniek 

Groep 5 t/m 8, vanaf 26 februari. 

Activiteit = vol 

 

Koken 

Groep 1 en 2. 

Elke maandag vanaf 4 maart t/m 1 

april. Kosten €10,00. 

Tijdstip: 14.30 tot 15.45 

 

Sportcarrousel 

Groep 1 t/m 4 (schoolgebouw) 

Elke donderdag vanaf 9 mei t/m 4 

juli. Kosten 16,00 

Tijdstip: 14.30 tot 15.30 

 

Sportcarrousel 

Groep 5 t/m 8 (gymzaal Meverstraat) 

Elke donderdag vanaf 9 mei t/m 4 

juli. Kosten 16,00 

Tijdstip: 14.30 tot 15.30 
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We hopen dat alle leerlingen en 

ouders een fijne kerstvakantie 

hebben gehad.  

Het gehele team wenst jullie alle-

maal een gezond en voorspoedig 

2019. 
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Cito afname 

Vanaf 17 januari t/m 7 februari worden de Cito-toetsen afgenomen bij 

de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. 

We willen u vragen geen afspraken met tandartsen, huisarts (indien 

niet  dringend) in de ochtend te maken. Ook graag de leerlingen op tijd 

in de klas zodat de leerkracht op tijd kan starten met de afname. 

Goed is om leerlingen op tijd naar bed te laten gaan, de Cito-afnames 

zijn soms best intensief en zodoende kunnen de leerlingen zich goed 

concentreren.  Zorg ook voor een goed ontbijt! Met een hongerig ge-

voel kun je je niet concentreren. 

Afscheid Niko Persoon 

 Niko Persoon, de voorzitter van het col-

lege van bestuur van Zaan Primair zal op 

donderdag 11 januari afscheid nemen 

van Zaan Primair. Niko Persoon treedt af 

wegens het bereiken van de pensioenge-

rechtigde leeftijd.  

 

Jeanine Keetbaas 

Na een voorspoedige zwangerschap en een goed verlopen zwanger-
schapsverlof is Jeanine Keetbaas na de kerstvakantie weer aan het 
werk gegaan. We vinden het heel fijn dat Jeanine weer aanwezig en 
wensen Jeanine heel veel geluk, gezondheid en voorspoed met de 
kleine Dex.  

Jeanine is aanwezig op maandag, dinsdag (groep 4/5) en op de vrij-
dag zal Jeanine de lessen talentontwikkeling geven. 

Nationaal Theaterweekend 

 

In het weekend van 25 t/m 27 januari vindt het Nationaal Theater-

weekend plaats. Ook in het Zaantheater valt dat weekend voor weinig 

geld veel te beleven.  Zondagmiddag stellen wij het theater open voor 

kinderen en hun (groot)ouders.  

In de grote zaal kunnen zij genieten van ‘Kikker en de Vallende 

Ster’ (vanaf 4 jaar) van Theater Terra en voor aanvang of na afloop van 

de voorstelling het Grote Theater Ontdekkingsspel spelen in de foy-

er. Na de voorstelling mogen alle kinderen in de foyer van het theater 

hun eigen wens op een ster schrijven en in de wensboom van Kikker 

hangen. Daarna mag iedereen met Kikker op de foto.  

In de kleine zaal kunnen kinderen genieten van de voorstelling ‘De 

Vliegende Gek’(vanaf 6 jaar) van Unieke Zaken.  

Meer informatie vindt u op de website van het Zaantheater: 

www.zaantheater.nl 

 

https://zaantheater.nl/tickets/theater-terra-kikker-en-de-vallende-ster-4plus/
https://zaantheater.nl/tickets/theater-terra-kikker-en-de-vallende-ster-4plus/
https://zaantheater.nl/tickets/unieke-zaken-de-vliegende-gek-6plus/
https://zaantheater.nl/tickets/unieke-zaken-de-vliegende-gek-6plus/
http://www.zaantheater.nl

