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Aan het Westerwindpad ligt de
Fronik boerderij. De onofficiële
kinderboerderij is een belangrijke
ontmoetingsplaats voor de omliggende buurt. Buurtbewoners,
mensen van dichtbij en veraf, iedereen is welkom op de boerderij. Om te spelen, om mee te werken, om iets te drinken of om eieren te kopen. Kinderen kunnen
hier het gehele jaar door spelen,
kano varen, dieren aaien en nog
vele andere dingen doen.
Lange tijd was niet duidelijk of de
boerderij mocht blijven staan,
maar door een goed plan heeft
de gemeente dit toch goedgekeurd.
De buurt en dus ook de scholen
worden uitgenodigd om mee te
denken en te helpen aan een
mooie toekomst voor de boerderij. Hiervoor is voor de scholen
een wedstrijd georganiseerd. De
wedstrijd bestaat uit een opdracht voor de groepen 1-2,
waarbij aan de kinderen wordt
gevraagd om hun ‘droom’ boerderij te tekenen. Aan de groepen
3-4-5 wordt gevraagd om een
konijnenberg te ontwerpen en
aan de groepen 6 t/m 8 is er een
schrijfwedstrijd. Op zondag 24
maart is de prijsuitreiking, waarbij
er een tentoonstelling is van alle
werkstukken, verhalen en teke-

ningen. Ook zullen er allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd.
In de week erop zal er een
‘crowdfundingsactie’ opgestart
gaan worden om de boerderij
mooi op te knappen.
Alle leerlingen van de school zijn
dan ook uitgenodigd om op zondag 24 maart langs te komen bij
de boerderij.
Volgende week worden alle creaties ingeleverd bij de Fronik boerderij.
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15 maart staking

15 maart is de stakingsdag, deze wordt voorafgegaan door de actieweek. Wij willen op maandag starten met de geluidsactie. Dit houdt in dat we aan alle leerlingen en ouders vragen om te verzamelen op het grote plein voor. De kinderen
(en ouders) mogen pannen, ratels, emmers en alles wat veel geluid maakt meenemen naar school. Om 8.25 beginnen we de actieweek met deze geluidsactie; de
leerkrachten staan om 8.15 buiten op het plein. De leerlingen verzamelen dan ook
bij de eigen leerkracht (wel vragen we aan de ouders om materialen weer mee
naar huis te nemen na afloop). Op dinsdag, woensdag en donderdag starten we
om 8.25 met een leuke bewegingsoefening voor de leerlingen op het plein, om op
deze wijze ludiek de dag te starten. Voor kleuters is elke
ochtend best pittig, we hebben dan ook met leerkrachten van de beide groepen 1/2 afgesproken om alleen
maandag en dinsdag mee te doen. De andere dagen mogen de kleuters direct naar de klas. We hopen op uw
medewerking.en uw steun!

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Schoolschaken (Chris de Saegher)

Vervanging juf
Daphne

Op woensdag 27 februari werd bij Het Eiland één van de voorrondepoules van het Zaans Kampioenschap Schoolschaken afgewerkt. Aanvankelijk zou daar één team namens Het Eiland aan mee doen maar
door het afzeggen van één van de andere scholen was er ruimte voor
een tweede viertal. Het kostte enige moeite maar uiteindelijk konden
er ook voor Eiland 2 vier spelers aantreden. Zij mochten in de eerste
ronde direct tegen Eiland 1 dat natuurlijk het vizier op een plek bij de
eerste 2 had. Maar de spelers van het tweede team verkochten hun
huid wel heel duur en Eiland 1 mocht de handen dichtknijpen met de
zwaarbevochten 3½ - ½ overwinning. In ronde 2 werd net aan verloren tegen De Horizon (1½ - 2½) die ook hun overige wedstrijden wonnen. Eiland 2 verrichtte goed werk door De Westerkim 2 een heel
bordpunt af te snoepen. Daardoor had Eiland 1 in de derde en laatste
wedstrijd tegen De Westerkim 2 genoeg aan een gelijkspel om als 2e
naar de finale te gaan. Helaas lukte dit net niet. Jammer jongens
maar jullie hebben allemaal acht enorme inzet getoond en een leuke
en leerzame schaakmiddag beleefd en de meesten krijgen volgend
jaar weer een nieuwe kans. Dank aan Patrick Janssen voor het verzorgen van de drankjes.
Eindstand:
1. De Horizon
6 matchpunten
2. De Westerkim 2 4 matchpunten
3. Het Eiland 1
2 matchpunten
4. Het Eiland 2
0 matchpunten

Naschoolse activiteiten
Bij de start van het nieuwe schooljaar zal
juf Daphne zwangerschapsverlof hebben.
Juf Pulle zal de vervanging doen van het
zwangerschapsverlof van juf Daphne.
Hiermee zijn we erg blij, aangezien juf
Pulle de kinderen al kent en goed weet
wat er van haar verwacht wordt. Juf
Daphne zal tot aan de kerstvakantie
zwangerschapsverlof hebben.

Bij de deuren van de groepen hangen de naschoolse activiteiten
van deze periode. In de loop van het schooljaar wisselt het aanbod.
Sommige activiteiten beginnen en sommige activiteiten zijn weer
afgelopen. Let dus altijd even goed op wat er bij de deur hangt. Ook
kunt u het buitenschools aanbod terugvinden op de website, onder
het kopje ouders en dan naschoolse activiteiten

Thema onderbouw

Een aantal ouders is op woensdag 6
maart de gehele ochtend bezig geweest
met de inrichting van het mini-leerplein
in het thema ‘hulpdiensten’. We willen
de ouders ontzettend bedanken hiervoor, het ziet er prachtig uit.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

