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Opening Kinderboekenweek 

Vorige week woensdag hebben we 

de opening gehad van de Kinderboe-

kenweek met als thema ‘Reis mee’. 

Het was geweldig om te zien hoeveel 

leerlingen er boeken aan het verko-

pen waren en hoe dat leeft binnen 

de school. Ook het binnen verkopen 

van boeken is ons erg bevallen, ook 

al was het af en toe een beetje druk. 

Enkele ouders hebben voor de 

school ook boeken gespaard bij de 

Total, we willen jullie hier ontzettend 

voor bedanken. Het is een waarde-

volle toevoeging voor onze schoolbi-

bliotheek. Mochten er thuis nog boe-

ken over zijn, we willen ze graag toe-

voegen aan de bibliotheek.  

 

Nieuwsbrief 3, 9 oktober 2019 

Ontmoetingsdag/studiedag 18 oktober 

Afgelopen maandag hadden we de 

eerste studiedag. Dit is een studiedag 

die door Zaan Primair (bestuur open-

baar onderwijs in Zaanstad) wordt 

georganiseerd. De bedoeling hierbij 

is dat teams van scholen elkaar ont-

moeten en van elkaar kunnen leren.  

Zo is Ayundo, een basisschool in As-

sendelft die werkt met het Dalton 

concept, bij ons op bezoek geweest. 

We hebben aan elkaar de scholen 

gepresenteerd, hierna zijn de leer-

krachten uit de verschillende bou-

wen bij elkaar gaan kijken. Leuk is 

dat het gesprek echt over onderwijs 

ging en we goede ideeën van elkaar 

hebben kunnen overnemen.  

 

Op onze studiedag van 18 oktober 

gaan we met elkaar cultuuronderwijs 

invlechten in het IPC/thematisch 

onderwijs van onze school. De afge-

lopen jaren hebben we veel culturele 

activiteiten gedaan (denk hierbij aan 

de activiteit ‘Dansen rond de wereld’ 

van vorig jaar), alleen waren dit 

steeds losse elementen en deze pas-

ten niet echt in de thema’s van IPC. 

Daarbij was de oproep van de leer-

lingen om meer (externe) activiteiten 

te doen, op deze wijze maken we de 

eerste stappen om  het geheel met 

elkaar te combineren om zodoende 

het thematisch onderwijs nog uitda-

gender te maken.  

Heeft u als ouder nog ideeën, we 

horen deze heel graag. Na de herfst-

vakantie informeren we de ouders 

over het thema van de periode tus-

sen de herfst– en kerstvakantie. 

Mini-leerplein in thema ’Reis 

mee’ kinderboekenweek  
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Kinderpostzegels 

Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 meege-
daan aan de actie van de kinderpostzegels. Hierbij hebben de leer-
lingen een flink bedrag binnengehaald. Vanuit de kinderpostzegels 
staat hier een beloning tegenover. We hebben gekozen 
om boeken voor onze schoolbibliotheek te ontvangen. 

In november krijgen we te horen wat de leerlingen de-
finitief hebben opgehaald en welke boekenpakketten 
wij zullen ontvangen.  

We willen de leerlingen van de groepen 7 en 8 ont-
zettend bedanken voor hun inzet.  

Op dinsdag 8 oktober zijn er enkele vrijwilligers bezig geweest met 
het schoolplein. Zij hebben o.a. de grote boomwortel, die ervoor 
zorgde dat de tegels onder het speeltoestel helemaal omhoog kwa-
men, verwijderd en de tegels weer keurig teruggeplaatst. Ook heb-
ben zij al het onkruid dat nog niet was verwijderd, weggehaald. Deze 
mensen zijn vrijwillig een hele dag bij ons aan de slag geweest en we 
willen hen hier ontzettend voor bedanken. 

De school is niet altijd op de hoogte van vrijwilligersdagen die georga-
niseerd worden door bedrij-
ven, gemeentes en andere 
instanties. Mocht u hierover 
informatie binnenkrijgen, 
hoor ik dit graag. Dit omdat 
ons achterplein ook nog wel 
wat aandacht behoeft. We 
horen het graag.  

Workshops 

In het nieuws wordt 6 november 
aangemerkt als stakingsdag voor 
het onderwijs. Ik heb hier verder 
nog geen informatie over ontvan-
gen vanuit het bestuur.  

Mocht ik nadere informatie ont-
vangen over de staking, zal ik u 
hiervan op de hoogte brengen. 
Houdt er wel alvast rekening mee 
dat dit een stakingsdag kan wor-
den. 

6 november staking 
Opknappen plein 

Volgende week woensdag staan de workshops op het programma. 
Leerkrachten, maar ook leerlingen verzorgen enkele workshops 
waaraan de leerlingen vanaf groep 4 mee kunnen doen. Ook zijn 
we op zoek naar ouders die graag een workshop willen geven. Dit 
kan en mag van alles zijn. Misschien vindt een opa/oma het leuk 
om een workshop vissen te geven, zijn er ouders die graag iets 
muzikaals willen doen met de leerlingen of zijn er ouders die graag 
iets willen vertellen over hun werk. Alles kan en mag! Mocht u 
graag een workshop willen aanbieden, geef dat dan even aan bij 
Pim de Jong, handig is om dan ook even aan te geven of er materi-
alen nodig zijn o.i.d. We horen het graag! 

De workshops zijn op woensdag 16 oktober van 11.30—12.30 


