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We zijn flink bezig met het opschonen van de bibliotheek. Veel boeken
worden op dit moment afgeschreven
en zullen in de toekomst worden
vervangen. Hiervoor maken we elk
jaar budget vrij.
De reden om boeken af te schrijven
is dat leerlingen anders ‘oude’ spelling inslijten. Een aantal boeken
wordt gewoonweg niet meer geleend. Oude boeken hebben vaak

een ‘oud’ lettertype wat niet prettig
is om te lezen. Oude boeken liggen
vaak ver weg van de belevingswereld
van de kinderen.

Binnenkort starten we met de verkoop van de oude boeken. Het geld
wat we hier ophalen wordt weer
gebruikt voor de aanschaf van nieuwe boeken.

Schoolschaken
Verslag dinsdagmiddagschaak (Chris genoegen nemen met de tweede
de Saegher)
plaats. In groep 2 werden er door het
beruchte pat wat meer (halve) puntIn vergelijking met voorgaande jaren jes verspeeld maar uiteindelijk toonwas het ditmaal weer eens een flink de Nudem Karakilic zich de sterkste
aantal kinderen die hun kunsten op
door de goede stellingen in haar laatde 64 velden vertoonde. Het eerste ste 3 partijen wel met mat af te ronhalf uur het hoofd gebogen over op- den.
gaven met elke week weer een
nieuw thema om dit vervolgens in de Het schaakseizoen werd afgesloten
praktijk te brengen in de competitie- met de examens.
partij. Na de serie voorronden werDaarin werd het stap 1 diploma beden er twee finalegroepen gevormd. haald door: Dani , Tye, Stach, Rens,
In de hoogste groep was Dani BusMike, Lea, Bowie en Nudem.
schers oppermachtig door al haar 5 Luuke kwam in het bezit van het stap
partijen te winnen en daarmee werd 2 diploma.
zij dus de nieuwe schoolschaakkampioen van Het Eiland! Regerend kampioen Jakob Sessink moest ditmaal
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Schooltijden
We hebben 50 reacties gekregen
van de ouders over het aanpassen
van de schooltijden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Van de 50 reacties waren er
49 reacties positief. Daar zijn wij
erg blij mee. Ook wil ik de ouders
ontzettend bedanken dat ze de
tijd hebben genomen om hierover
een bericht te sturen aan de MR.
Binnenkort bespreken we de uitkomsten met de MR en zullen we
een definitief besluit nemen over
de schooltijden.

Vanaf 17 juni kunt u zich weer inschrijven voor de oudergesprekken die
in de week van 24 juni worden gehouden. U kunt zich inschrijven via
Schoolpraat. Voor een enkele groep is er gekozen voor een andere dag,
u wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Dansend door de wereld
Afgelopen maandag hadden we de afsluiting van het cultuuraanbod
met de voorstelling ‘Dansend door de wereld’. We kunnen hierbij
spreken van een geweldige voorstelling. Alle groepen hebben een
voorstelling gegeven over een dans vanuit een bepaald land. We
willen het publiek bedanken voor de grote belangstelling, dat maakte
het feestje helemaal compleet!

Groene schoolpleinen
Vandaag zijn we begonnen met het beplanten van de
hekken van het schoolplein. Dit in het kader dat zowel
de leerlingen, de school en de ouders het prettig zouden vinden als er meer groen op het schoolplein is.
Met de gelden van de sponsorloop is daar nu een eerste aanzet toe gegeven. Verder doen wij mee met de
actie van het Noorderkwartier om het schoolplein
groener te krijgen.
Alle ouders, opa’s en oma’s
etc. willen we ontzettend
bedanken voor de hulp bij
het aanplanten van de hekken.

Oogontsteking
Op school hebben we leerlingen uit diverse klassen
met een oogontsteking. Wij geven aan bij de leerlingen
om niet in hun ogen te wrijven, en in ieder geval goed
hun handen te wassen. Het lijkt namelijk besmettelijk.

Mocht uw zoon/dochter ook een oogontsteking hebben, lijkt het ons verstandig om even langs de huisarts
te gaan. Wat vanuit de GGD wordt aangegeven, is om
het oog schoon te maken met gekookt afgekoeld water.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Heemtuin

Eten uit de natuur in Heemtuin Zaandam
Op zondag 2 juni kan er in de heemtuin van Zaandam letterlijk worden geproefd van de natuur. Voor onze voorvoor-voorouders een vanzelfsprekendheid maar voor de “supermarktgeneratie” van tegenwoordig misschien
wel een eye-opener, of een gedurfde onderneming …
In de heemtuin staan volop plantensoorten, die eetbaar zijn: brandnetel, madeliefje, zevenblad, smalle weegbree, watermunt … Er kan brandnetelsoep worden geproefd en ook kruidenthee. Je mag proberen zelf vuur te
maken, meel te malen, je eigen broodje te bakken, je eigen salade te maken. Er is een speurtocht. En nog veel
meer.

In de theetuin kan men genieten van een kopje thee of koffie met wat lekkers. En vlak naast de theetuin kan de
tuinliefhebber mooie heemtuinstekjes scoren, tegen een aantrekkelijk prijsje.
De activiteiten starten om 11.00 uur en worden rond 15.00 uur beëindigd. Een knipkaart voor deelname aan de
diverse onderdelen kost € 3,00. Geen pin aanwezig, contante betaling!
De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark te Zaandam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Centrum. Parkeren kan westelijk van de tuin, aan de parallelweg van de Heijermansstraat, in de Rosmolenwijk of oostelijk
van de tuin, nabij de IJdoornflat in de wijk Peldersveld.
Meer info: heemtuin 075-6352185 beheerder Jeroen Buijs: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl

De Bieb
De Bieb staat op zondag 2 juni weer op de Zaanse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans. Het is de 16e keer dat deze
wordt georganiseerd, als thema is dit jaar gekozen voor de
(Zaanse) kinderboekenschrijvers. Zo is er een Pinkeltjeplein,
een Dik Trom Kattenkwaadplein en een Kameleondorp.
Naast vele leuke activiteiten zijn er natuurlijk weer veel kinderboeken te koop voor een zacht prijsje. Bij de BiebBus is er ook
dit jaar weer van alles te doen; Er wordt voorgelezen uit het
boek ‘Crumm…’ door de Zaanse schrijver Ruud Bruijn en er
worden ook weer boeken verkocht.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

