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Schooljaar 2019-2020 

Inmiddels zitten wij in de tweede week 

van het schooljaar en de leerlingen in 

de eerste week. We kunnen wel zeg-

gen dat we heel rustig gestart zijn. Het 

gehele team heeft een fijne vakantie 

gehad en we zijn weer opgeladen voor 

het nieuwe schooljaar.  

Wel was het even druk met de verhui-

zing van enkele groepen doordat er 

nieuw zeil is gelegd in de hal en enkele 

groepen. Maar hier hadden we geluk-

kig hulp bij om al het zware meubilair 

te tillen.  

Ook het komend jaar zal de informatie 

worden verspreid via SchoolPraat Het 

Eiland. Hierop komen de weekversla-

gen te staan, worden de nieuwsbrie-

ven verspreid en worden berichten 

verstuurd zoals vervangingen e.d. Zorg 

er dus voor dat u aangemeld bent bij 

de juiste groep op SchooPraat Het Ei-

land.  

De nieuwsbrieven zullen het komend 

jaar om de drie weken verspreid wor-

den, dit omdat er vaak niet voldoende 

te berichten valt in twee weken.  

Nieuwsbrief 1, 29 augustus 2019 

Even voorstellen: Pulle, Petra en Monique 

Dit jaar hebben we drie nieuwe collega’s, die zich graag 

even aan alle ouders voorstellen: 

 

Even voorstellen, mijn naam is Pulle Cetin 

en ik ben werkzaam in groep 5. Ik ben een 

leerkracht voor alle kinderen. Ik neem 

kinderen serieus en geef ze veel verant-

woordelijkheid. Ik zorg ervoor dat de organisatie in mijn 

klas in orde is, en dat de kinderen precies weten wat ze aan 

me hebben. Maar bovenal ben ik een leerkracht met hart 

en ziel. Lesgeven is mijn passie, en ik zal er altijd alles aan 

doen om ervoor te zorgen dat kinderen hun talenten zo 

optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

 

Ik heet Monique Rempt. Ik woon in Zaandam, ik ben ge-

trouwd met Johan en heb een zoon die 

heet Calvin. 

Mijn hobby’s zijn reizen, skiën ,knutselen 

en winkelen. 

Ik heb 21 jaar in het speciaal basis onder-

wijs gewerkt als onderwijs assistente en 

ben nu al een aantal jaren werkzaam in 

het openbaar basis onderwijs bij Zaan Primair. 

Op Het Eiland zal ik in de ochtend het grote  leerplein bege-

leiden, ondersteuning bieden daar waar nodig is en dins-

dagmiddag begeleid ik het kleine leerplein. 

 

Mijn naam is Petra (Kat) en ik mag dit jaar werken in de 

kleutergroepen. Ik ben er op de woensdag, donderdag en 

vrijdag en zal afwisselend in de twee groepen of op het 

kleuterleerplein aanwezig zijn. Inmiddels is dit mijn 35ste 

jaar in het onderwijs en nog elke dag ben ik blij dat ik deze 

baan mag invullen. Ik ben getrouwd met Jeroen en we heb-

ben drie (volwassen) kinderen. Mijn hobby’s zijn tuinieren, 

wandelen -het liefst langs het strand in Callantsoog waar 

we een huisje hebben, en creatief bezig zijn met mijn twee-

lingzus die naast me woont. We kleien en schilderen in het 

weekend. Ik zwem en loop regelmatig 

“hard” en dat is handig want ik houd ook 

van lekker eten. Verder geniet ik van het 

leven en hoop uw kind komend school-

jaar samen met de juffen Wil en Petra een 

fijne basis te geven. 
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Informatiebrief mee 

Deze week krijgen alle leerlingen een informatiebrief mee naar huis. 
Hierin vragen wij om even de algemene informatie over de leerlingen 
in te vullen. Deze informatie controleren wij dan weer met onze leer-
ling administratie en de groepsadministratie.  

Op woensdag 11 september bent u allen van harte uitgenodigd voor 
onze ouderavond. De ouderavond zal in twee delen uiteen vallen. In 
het eerste, plenaire gedeelte, zal kort algemene informatie verteld 
worden over de school. Hierna komt er een korte presentatie van de 
leesspecialist van de bibliotheek en we sluiten het plenaire gedeelte 
af met de jeugdverpleegkundige Sagal Ali, zij is een specialist op het 
gebied van opvoeden en zal het komend jaar 1 x per maand bij ons 
op school aanwezig zijn. U kunt dan vragen stellen over opvoeden en 
opgroeien van kinderen. Na het plenaire gedeelte bent u om 19.30 
van harte welkom in de groep. Hier krijgt u allerlei informatie over de 
betreffende groep.  

Ouderavond 11 september 

Aankomende maandag wordt de 
gespreksplanner per groep open-
gezet. U kunt zich via Schoolpraat 
Het Eiland inschrijven. Op vrijdag 
wordt de gespreksplanner weer 
gesloten en kunt u zich niet meer 
inschrijven! 

Het gaat hier om de zgn. omge-
keerde oudergesprekken. U vertelt 
de leerkracht over uw kind. 

De gesprekken vinden plaats in de 
week van 16 september. 

Startgesprekken 

 

Kinderboerderij De Veldmuis 

Wegens succes herhaalt De Veld-
muis het logeerweekend van af-
gelopen juni. Op 14 september 
a.s. kun je een nachtje blijven 
slapen op kinderboerderij De 
Veldmuis, gezellig tussen de die-
ren. De logeerpartij duurt van 
15:30 uur tot 11:00 uur de vol-
gende ochtend. Deze keer staat 
er het volgende onder andere op 
het programma: levend bingo, 
poffertjes eten, spannende verha-
len rond het vuur en je eigen 
marshmallows roosteren. Natuur-
lijk mogen ook weer de 
dieren gevoerd worden. 
Het wordt weer reuzege-
zellig! 

Er zijn nog voldoende 

plaatsen beschikbaar. 

Je kunt blijven slapen als je jonger 
bent dan 16 jaar.  
De kosten zijn 20,- per deelne-
mer. Er wordt verwacht dat je zelf 
je slaap- en kampeerspullen mee-
neemt, zoals een tent, een slaap-
zak, een luchtbed en een pyjama. 
En vergeet je tandenborstel niet! 

Ouders mogen ook blijven slapen. 
Kinderen onder de 5 jaar alleen 
onder begeleiding  


