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Schooljaar 2018-2019 

Het schooljaar 2018-2019 is bijna ten 

einde. Nog enkele festiviteiten zoals 

meesters– en juffendag en het af-

scheid van groep 8 staan op het pro-

gramma. Als school hebben we een 

stabiel schooljaar achter de rug. We 

hebben weinig te maken gekregen 

met de invallersproblematiek , een 

enkele keer moesten we een groep 

naar huis toe sturen. Gelukkig kon-

den we rekenen op de medewerking 

van ouders. We hopen ook komend 

jaar weer een stabiel schooljaar tege-

moet te gaan. Het afgelopen jaar is 

natuurlijk juf Jeanine bevallen van 

Dex en juf Daphne zal na de zomer-

vakantie met zwangerschapsverlof 

gaan. Helaas gaan wel twee collega’s 

weg aan het einde van het school-

jaar. Marieke Steen gaat werken bij 

de B.S.A. en Sander Hofland gaat zich 

volledig richten op zijn studie, uiter-

aard hopen we Sander na zijn studie 

weer terug te zien op Het Eiland. We 

gaan beide collega’s enorm missen. 

Voor de vertrekkende collega’s heb-

ben we weer hele fijne collega’s ge-

vonden. Zo is Pulle Cetin aangeno-

men in plaats van Marieke en is Mo-

nique Rempt aangenomen voor op 

het leerplein.  

Ook de komende jaren en het ko-

mend jaar gaan we weer aan de slag 

met enkele uitdagingen. Als team 

hebben we hierover op derde Pink-

sterdag gesproken en een goede 

analyse gemaakt over de schoolont-

wikkeling. De komende jaren gaan 

we aan de slag met: 

Digitaal portfolio: het huidig portfo-

lio wordt omgezet naar een digitaal 

portfolio. Het grote voordeel hiervan 

is dat deze altijd inzichtelijk is voor 

ouders en leerlingen. Ook kunnen 

leerlingen tussendoor zaken toevoe-

gen aan het portfolio, zodat deze 

altijd ‘up to date’ is. Ook is er een 

koppeling met het leerlingvolgsys-

teem, hierdoor worden resultaten 

vanuit de Cito direct toegevoegd aan 

het portfolio.  

Administratie: Als school willen we 

de leerlingadministratie volledig in 

ESIS plaatsen. Nu staan de verschil-

lende onderdelen van de administra-

tie op diverse plaatsen.  

IPC: We willen IPC meer integreren 

met het cultuuronderwijs. Daarnaast 

is de vraag vanuit het leerling tevre-

deheidsonderzoek om meer 

(praktische) activiteiten toe te voe-

gen aan IPC. 

Jonge kind: we hebben natuurlijk al 

een prachtig aanbod bij de kleuters 

en groep 3. Het komend jaar willen 

we meer aandacht besteden aan de 

taalverwerving van kleuters en de 

visie van het mini-leerplein verder 

vormgeven.  

Leerteam opbrengsten: Hierin bekij-

ken we hoe we het on-

derwijs verder kunnen 

verbeteren en verande-

ren om onze opbreng-

sten te verhogen. 

Een mooie zomer toege-

wenst namens ons alle-

maal! 
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Ook volgend jaar staan we weer als 1 

team klaar voor iedereen! 
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Themacertificaat Welbevinden en 

Sport & bewegen 

Als school hebben we naast het themacertificaat Gezonde Voeding 
nu ook de themacertificaten Welbevinden en Sport & bewegen be-
haald. Hierop zijn we uiteraard erg trots aangezien je als school aan 
eisen moet voldoen om deze certificaten te behalen.  

Zo moet je als school kunnen aantonen dat je structureel werkt aan 
het welbevinden van leerlingen en teamleden, dit doen wij o.a. door 
te starten in nieuwe schooljaren met de Gouden Weken, een sociaal 
emotioneel programma voor groepsvorming en door het aanbod van 
PBS en Kanjertraining. 

Voor het certificaat van Sport & bewegen moet je kunnen aantonen 
dat er voldoende gymlessen zijn in de week, dat er sportieve buiten-
schoolse activiteiten zijn en dat er planmatig gewerkt wordt aan be-
wegen binnen de school. Helaas 
kunnen we nog niet het certifi-
caat van bewegen laten zien, 
deze is namelijk nog niet binnen, 
wel de bevestiging dat we deze 
hebben toegekend gekregen. 

We hebben al zoveel als mogelijk de kalender van het schooljaar 
2019-2020 ingevuld. Deze is zowel te vinden op de website als in de 
app van SchoolPraat. Mocht u nog iets missen, geef het even door.  

 

Kalender 2019-2020 
Aankomende maandag is de laat-
ste biebbus van dit schooljaar. Wilt 
u alle boeken van de biebbus mee-
geven aan de leerlingen. Biebbus-
boeken die niet worden ingeleverd 
zorgen voor een hoge kostenpost 
voor school. Dit aangezien we de-
ze boeken moeten betalen. Dus 
echt een dringende oproep om de 
boeken mee naar school te geven.  

Biebbus 

12 juli leerlingen vrij 

De laatste vrijdag voor de zomer staat in de kalender als calamitei-
tendag. Deze dag moeten wij vanuit de inspectie op onze kalender 
zetten. Mocht er namelijk in de loop van het schooljaar zich een 
calamiteit voordoen, waardoor leerlingen niet naar school toe 
kunnen, dan komen de leerlingen alsnog de laatste vrijdag naar 
school. De leerlingen moeten namelijk minimaal 940 uur per 
schooljaar naar school. Gelukkig heeft zich dit jaar geen calamiteit 
voorgedaan, hierdoor zijn de leerlingen gewoon de laatste vrijdag 
vrij. 
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Op zondag 7 juli organiseert het Zaans Natuur & Milieu Centrum in de heemtuin van Zaandam een 
“Biodiversiteitsdag”. 

Bezoekers gaan met deskundigen op pad om in de tuin op zoek te gaan naar de planten en dieren die er leven. 
Er wordt bijvoorbeeld gelet op insecten, vogels, planten, waterdiertjes, vissen en zoogdieren. Voor allerlei soor-
ten is het goed toeven in het stadse groen! De leefgebieden in de heemtuin zijn met veel zorg aangelegd. Dat 
loont, want in de “Natuuratlas Zaanstad” komt de heemtuin duidelijk naar voren als een hotspot voor dier- en 
plantensoorten. Excursiedeelnemers kunnen veel inspiratie opdoen om ook de soortenrijkdom in eigen tuin te 
stimuleren. 

Een groot deel van de tuinbiodiversiteit bestaat uit kleine diertjes. In de heemtuin van Zaandam zijn ongeveer 
250 soorten dieren waargenomen. Of het nu gaat om soorten van bijenhotels en blader- en takkenhopen of van 
waterplantrijke vijvers, composthopen, vleermuiskasten of stenenhopen… dieren weten verrassend snel deze 
kleine leefgebieden te vinden en zo is elke tuin in te richten als een oase voor biodiversiteit!  

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. Geen pin aanwezig, contante 
betaling! 

De activiteiten starten om 11.00 uur en worden rond 16.00 uur beëindigd. Toegang/deelname gratis. 

De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark te Zaandam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Centrum. Par-
keren 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. 

Biodiversiteitsdag in Heemtuin Zaandam 

Mad-Science zomerkamp 

Mad Science Zomerkamp, een goed idee! 

Bij het MAD programma is geen dag hetzelfde! 
Leer over moleculen, atomen en chemische re-
acties, en maak je je eigen kneedgum om mee 
naar huis te nemen. Beleef je een schokkende 
ervaring, met statische elektriciteit, stroomkrin-
gen, en andere stoere experimenten. Ga als bio-
loog en ecoloog aan de slag met je eigen ecosys-
teem. En leer ook nog eens alles over de krach-
ten die we gebruiken om te bewegen op aarde. 
Om de wet van Newton uit te leggen mag je dat 
zelf ervaren op de raketwagen! 

Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, 
met veel experimenten en gezelligheid. Lekker 
veel doen staat voorop, want je leert het meest 

wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen 
doet. We gaan volop aan de slag met weten-
schap en techniek en natuurlijk gaan we ook 
naar buiten om te spelen en te experimenteren. 

U kunt zich inschrijven via: 

https://inschrijven.mad-science.nl/  

https://inschrijven.mad-science.nl/

