
 

 

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.” 

Nieuwsbrief 

 

In dit nummer: 

Sponsorgelden  1 

Ouders/school  1 

Schoolschaken  2 

Kinderboekenweek  2 

Kalender   2 

Juf Daphne   3 

De Veldmuis   3 

Update besteding sponsorgelden 

Via deze weg willen we u op de hoogte 
brengen over de besteding van het 
geld dat is opgehaald met de sponsor-
loop van vorig schooljaar. Door de ge-
weldige sportieve prestaties van de 
kinderen is er een mooi bedrag opge-
haald. Dit bedrag is bij de Oudercom-
missie terecht gekomen om het voor- 
en achterschoolplein op te knappen. 
Naast het bedrag wat met de sponsor-
loop is opgehaald, is er ook een hele 
mooie donatie gedaan door IBM, de 
werkgever van een van de OC leden.  

Daarnaast hebben enkele ouders vorig 
jaar nieuwe belijningen op het school-
plein geplaatst en zijn door  dhr. van 
Toorn, vader van Damian, alle kleuter-
fietsen hersteld, waarvoor mede na-
mens de kleuters grote dank!  

Waarschijnlijk heeft u een aantal van 
de uitgaven al gezien op het school-
plein, maar bij deze een opsomming. 

- Vorig jaar is er gewerkt aan de groen-
voorziening bij de hekken. Uiteraard 
zijn dit nog kleine en kwetsbare plant-
jes maar we hebben er vertrouwen in 
dat ze gaan zorgen voor een mooie 
toevoeging.  

- Er zijn voor alle klassen ballen besteld 
die nu al zeer intensief gebruikt wor-
den door de kinderen! Op het voor-
plein zijn zes en het achterplein drie, 
ballennetten geplaatst op het hek aan 
de sloot kant, om het aantal keer dat 
de bal in de sloot terecht komt te be-
perken.  

- Op het achterplein is ook geïnves-
teerd in een Boter-Kaas-Ei-spel en een 
Twisterspel en een mooi krijtbord. 
Daarnaast is er een net voor de zand-
bak aangeschaft. Momenteel wordt de 
bevestiging daarvan geregeld en komt 
er nieuw zand in de zandbak. 

- Ook voor op het voorplein is een 
twisterspel gekocht en zijn er spring-
touwen aangeschaft.  

Verder is er door de O.C. een geldbe-
drag van €400 beschikbaar voor de 
aanschaf van nieuwe boeken in onze 
prachtige bibliotheek.  

Momenteel hebben we nog de be-
schikking over ruim de helft van dit 
budget en er wordt gekeken naar mo-
gelijkheden om dit geld in te zetten 
voor verdere verbetering van het 
schoolplein. Zo wordt er onder andere 
gekeken naar de tegels rond de bomen 
en de klimrekken.  

Het is natuurlijk een super mooi be-
drag om het schoolplein op punten te 
kunnen verbeteren maar kunnen we 
hiermee geen geheel nieuw school-
plein plaatsen. Mochten er suggesties 
zijn, horen we dit als OC natuurlijk 
graag. Ook als jullie een mogelijkheid 
hebben om te helpen natuurlijk! 
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Ouders binnen de school 

Het schooljaar is inmiddels 3 weken onderweg. Begrijpelijk is dat ouders in 
het begin meelopen naar de groep. Vorig jaar hebben we de afspraak ge-
maakt dat de leerlingen vanaf groep 4 zelfstandig de groep in gaan. We willen 
u dan ook vragen om vanaf groep 4 de kinderen zelfstandig de groep in  of 
naar de bovenverdieping te laten gaan. Voor dringende mededelingen kunt u 
uiteraard even meelopen naar de leerkracht.   
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Schoolschaken 2019-2020 

Ook dit schooljaar zijn er op Het Eiland weer de vertrouwde schaakactivi-
teiten, t.w. de schaaklessen op de dinsdagmiddag en het Zaans Scholen 
Kampioenschap (een aantal woensdagen in februari en maart).   

Via uitgekiende lesmethoden, in veel gevallen verduidelijkt aan de hand 
van computermateriaal, kun je stap voor stap steeds beter leren schaken 
en worden naast cognitieve vaardigheden ook concentratie, creativiteit 
en persoonlijkheidsontwikkeling getraind. Dat laatste komt net als in an-
dere sporten tot uiting bij het leren omgaan met verlies.  

Als voorbereiding op de teamwedstrijden wordt in het begin vooral de 
aandacht geschonken aan de praktijk (het spelen van partijen). Steeds 
voorafgegaan door een korte instructie over bijv.  materiaalwinst, mat-
zetten, openingstrucjes en wedstrijdregels (zoals ‘Aanraken is zetten’). 
Aan de hand van oefenpartijen krijg ik dan ook zicht op wat er bij de deel-
nemers al aan voorkennis en vaardigheden aanwezig is. 

Vanaf december richten we ons op de stappenmethode (werkbladen met 
oefenopgaven etc.) die kan worden afgerond met een examen. Tevens 
start dan de competitie (elke week een partij tegen afwisselende tegen-
stand) waarbij bekers gewonnen kunnen worden. 

De kosten voor deze lessenserie (vanaf december) bedragen 15 euro. 

Zit je in groep 5 t/m 8 en wil je eens zien wat er zoal bij het schaken komt 
kijken dan ben je vanaf dinsdag 15 oktober vanaf 14.30 uur welkom in 
het computerlokaal naast de voordeur. Meedoen kan in deze kennisma-
kingslessenserie op geheel vrijblijvende basis zodat men de tijd heeft om 
te besluiten er vanaf december definitief mee door te gaan. 

Opgeven: Chris de Saegher ‘schaakmeester’ 

e-mail 1561rk153@hetnet.nl 

 

Typecursus 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 2 oktober vieren we de opening van de 

kinderboekenweek met de jaarlijkse kleedjesmarkt. De 

kinderen (en ouders) zijn van harte uitgenodigd om op 

het schoolplein (mits het weer dit toelaat) ‘oude’ boe-

ken te verkopen. De boeken mogen worden verkocht 

voor €0,50, zodat het voor iedereen betaalbaar blijft.  

Mocht het weer het niet toelaten, dan houden we de 

kleedjesmarkt in de school. De kleedjesmarkt begint 

om 8.30 en zal tot ongeveer 9.00 á  9.15 duren, een 

beetje afhankelijk van hoe druk het is. Op deze ochtend 

is de achteringang dicht en worden alle ouders op het 

schoolplein vóór verwacht. De kleuterleerkrachten zul-

len wat eerder in de klas zijn, mochten de kleuters snel-

ler uitgekeken zijn op de kleedjesmarkt.  

De vrijwilligers van de bieb lopen ook rond op de kleed-

jesmarkt om boeken voor onze bibliotheek aan te 

schaffen. Mocht u op deze dag niet de gelegenheid zijn 

om te komen, onze biebouders zijn op zoek naar kin-

derleesboeken van na 2007 en informatieve boeken 

(recente boeken, anders klopt de informatie niet 

meer).  

Verder is er een actie bij de TOTAL voor kinderboeken, 

mocht u deze boeken voor ons willen sparen? Heel 

graag! Voorheen waren de boeken kosteloos, inmiddels 

wordt er €1,50 voor gevraagd. Deze kosten willen wij 

als school vergoeden om de boeken te mogen ontvan-

gen.  

Met de leerlingen van de groepen 6, 
7 en 8 is een formulier voor een ty-
pecursus meegegeven. Wilt u hier 
gebruik van maken wilt u dan voor 8 
oktober het formulier inleveren bij 
Marja Meijer. Alvast bedankt. 
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Kinderboerderij De Veldmuis 

Halloween op "De Vleermuis" 

Oktober is nog nooit zo spannend geweest! Voor één dag doopt De Veldmuis 
zich om naar “De Vleermuis” en vieren we Halloween met een superspannend 
moordspel. 

200 Jaar geleden stond jonkvrouw Suzanne op het punt om te trouwen met 
de Zwarte Ridder. Zoals traditie was had zij zich op de vooravond van haar 
huwelijk teruggetrokken in de toren. Maar toen…werd ze vermoord gevon-
den! Niemand weet wie het gedaan heeft, maar er zijn aanwijzingen. Kun jij 
erachter komen wie haar vermoord heeft? 

Op 26 oktober vanaf 20:00 uur gaat het spel van start! Tijdens een mysterieu-
ze toch door de wijk krijgen deelnemers van verschillende griezelige persona-
ges aanwijzingen om de dader op te sporen . Een spannend Halloweenspel 
dat samenwerking en vernuft vereist!  

Dit spel wordt mede mogelijk gemaakt door Volfun. Deelname vanaf 12 jaar, 
of anders onder begeleiding van een volwassene. Kosten per aangemeld 
groepje (tot en met 4 personen): €5. Startlocatie: Wijkboerderij De Veldmuis, 
opgeven via info@volfun.nl. 

Behalve deelnemers met een gevoel voor avontuur zoeken we ook nog en-
thousiaste vrijwilligers die willen helpen op de avond dat het plaatsvindt, om 
een karakter te spelen of te helpen met het in goede banen leiden van het 
evenement. Ook hiervoor kun je mailen naar info@volfun.nl. 

Juf Daphne heeft een dochter 

Op 7 augustus is juf Daphne bevallen van haar dochter Evi Féline. Met 
een aantal collega’s zijn we al op kraambezoek geweest om haar 
mooie dochter te mogen bewonderen.  Juf Daphnes zwangerschaps-
verlof loopt tot aan de kerstvakantie, na de kerstvakantie zal juf 
Daphne weer op school zijn. We wensen juf Daphne, Evi en haar ge-
hele gezin veel voorspoed en gezondheid toe. 

Sagal Ali 

Sagal Ali heeft zich voorgesteld op de 
ouderavond. Hierbij nogmaals de 
dagen van het inloopspreekuur van 
8.30—9.30: 

25 september 

30 oktober 

27 november 

22 januari 

26 februari 

25 maart 

22 april 

27 mei 

24 juni 

U kunt bij Sagal terecht voor al uw 
vragen betreffende opvoeden en 
opgroeien. 
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