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Personeelswijzigingen 

Jammer genoeg hebben we van juf 

Meral vernomen dat zij de school 

gaat verlaten per 1 mei. Meral gaat 

op zoek naar een baan die haar meer 

uitdaging biedt dan de functie van 

onderwijsassistent. Het is jammer 

dat dit midden in het jaar gebeurt. 

Omdat het  door opzegtermijnen 

lastig is om vóór het nieuwe jaar 

hiervoor vervanging te vinden, zal juf 

Ingrid zoveel mogelijk de taken over-

nemen van juf Meral. Verder zijn we 

in gesprek met een nieuwe onder-

wijsassistent voor volgend jaar. 

 

Juf Marieke heeft een baan aangeno-

men bij de Brede School Academie. 

Dit betekent dat juf Marieke er een 

aantal donderdagmiddagen niet zal 

zijn. Dit betreft de volgende donder-

dagmiddagen: 

9 mei, 16 mei, 23 mei, 13 juni en 

4 juli 

Pim de Jong zal op deze middagen de 

lessen overnemen. Vanaf volgend 

jaar zal juf Marieke onze school ge-

heel verlaten. Dit omdat haar baan 

bij de B.S.A. niet te combineren valt 

met de dagen op Het Eiland. We 

wensen Marieke heel veel succes toe 

in het nieuwe schooljaar met haar 

nieuwe baan. 

Ook zal Meester Sander ons helaas 

verlaten per het nieuwe schooljaar. 

Hij doet de opleiding tot leerkracht 

en de combinatie met het werk 

wordt Sander even te veel.  

We wensen alle collega’s heel veel 

succes toe. 

 

Op de extra werkdrukgelden is Petra 

Kat aangenomen voor twee dagen 

voor de onderbouw. Op schoolni-

veau betekent dit dat we waarschijn-

lijk een extra groep kunnen openen, 

waardoor we van 7 groepen naar 8 

groepen gaan. Hierdoor kunnen we 

de groepen in de middenbouw ver-

kleinen. Ook groep 3 zal dan geen 

combinatiegroep worden. 
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Onderzoek ouder-

tevredenheid 

Inmiddels heeft 29% van de ouders het tevre-

denheidsonderzoek ingevuld. Dit vinden wij 

nog te weinig. Ik heb dan ook het verzoek 

gedaan om 1 week uitloop. U kunt deze 

week het tevredenheidsonderzoek nog invul-

len.  

Gezonde school 

Zoals u weet heeft de school al een vignet van de gezonde school, na-

melijk gezonde voeding. We zijn bezig om meerdere vignetten te beha-

len, zo willen we graag het vignet welbevinden behalen en het vignet 

bewegen en sport. Alle vignetten zijn onderdeel van de gezonde school. 

Als school vinden we het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar 

school toe gaan, hier doen we al veel aan en we voldoen al bijna aan 

alle eisen van het vignet. Ook voldoet de school aan alle eisen van het 

vignet sport en bewegen, dit zit hem vooral in het feit dat de kinderen 

twee 45 minuten gymmen. We vinden het namelijk erg belangrijk dat 

kinderen voldoende lichaamsbeweging krijgen.  Op veel scholen gym-

men de leerlingen namelijk niet twee maal per week 
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Informatieochtend voorlezen 

Afgelopen week is er een voorlichting over voorlezen gegeven op 
school. Hier stond inderdaad geen tijdstip bij vermeld, dat was niet 
handig. We zullen ervoor zorgen dat de volgende keer het tijdstip 
vermeld staat.  
Voorlezen en De Bieb: 
-      Door minimaal 15 minuten per dag (voor) te lezen, lezen de kin-
deren meer dan 1 miljoen woorden per jaar! Waarvan ze 1000 nieu-
we woorden per jaar leren.  
-      Kinderen tot en met 18 jaar mogen gratis lid worden van De Bieb.  
-      Met een lidmaatschap kunnen de kinderen E-Books lenen en 
Luisterboeken downloaden, gratis! 
-      Leuke digitale prentenboeken zijn te zien op de website: http://
www.wepboek.nl/  
-      Weten de ouders niet welk boek ze kunnen voorlezen of leuk is? 
De leesconsulenten geven boekentips via onze YouTube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/
UCJdNHoAFK26VWSxQ_Acmmxw 
-      Het is erg belangrijk om te blijven voor lezen, zelfs als de kin-
deren zelf al  kunnen lezen.  
-      In De Bieb zijn niet alleen leesboeken te vinden, maar ook spel-
boeken, kookboeken, knutselboeken, voetbalboeken, tijdschriften, 
stripboeken, etc.  
-      Elke woensdag wordt er voorgelezen in  De Bieb! : https://
debieb.nl/agenda/evenement/27030-voorleesuurtje-in-de-bieb  
-      Gratis hulp nodig met de computer of met de Nederlandse taal? 
De BiebAcademy helpt! : https://debieb.nl/debiebacademy  

Schoolkorfbal 

De organisatoren hebben de mail 

van het schoolkorfbal naar het ver-

keerde emailadres verstuurd, name-

lijk het oude emailadres van Onne 

Stark, onze vorige gymleerkracht. 

Hierdoor was het helaas niet meer 

mogelijk om de school in te schrijven 

voor het schoolkorfbal.  

Inmiddels hebben we het mailadres 

laten omzetten, zodat we volgend 

jaar weer kunnen meedoen aan het 

schoolkorfbal.  

http://www.wepboek.nl/
http://www.wepboek.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCJdNHoAFK26VWSxQ_Acmmxw
https://www.youtube.com/channel/UCJdNHoAFK26VWSxQ_Acmmxw
https://debieb.nl/agenda/evenement/27030-voorleesuurtje-in-de-bieb
https://debieb.nl/agenda/evenement/27030-voorleesuurtje-in-de-bieb
https://debieb.nl/debiebacademy


 

 

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.” 

Theater Terra  

Aladdin (vanaf 6 jaar) 

 

Kom met je familie Tweede Paasdag vieren in het Zaantheater 

Wie kent hem niet? Aladdin, de held uit het sprookje uit Duizend-en-een-nacht. Die brutale straatjongen uit 

Agrabah die de mooie prinses Jasmine redt uit de handen van Javar, de verraderlijke grootvizier van de 

sultan. Speciaal voor de kleine theaterbezoekertjes onder ons heeft Theater Terra (De Kleine Zeemeer-

min) de familiemusical 'Aladdin' gemaakt en deze is op maandag 22 april in het Zaantheater te zien om 

16.00 uur. Kaartjes (vanaf € 11,83, inclusief € 3,60 voor een pauzedrankje en garderobe) kun je bestellen 

via www.zaantheater.nl of telefonisch via 075-6555 333. De kassa is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 

13.00-17.00 uur.  

Muziek workshop 

Bij de klassen hangt de omschrijving van de workshop muziek. Het gaat 

om de workshop ‘muziek avontuur’ voor de groepen 1 t/m 4; deze start 

vanaf 7 mei.  De kinderen komen in aanraking met diverse muziekinstru-

menten, ook wordt er samen muziek gemaakt.  Voor de groepen 5 t/m 8 

is de workshop ‘Muziek, iets voor jou?’ Hierin wordt muziek gemaakt 

met diverse instrumenten. 

Inschrijven kan via de website onder het kopje ouders -> naschoolse 

activiteiten. 

http://www.zaantheater.nl

