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Cultuur en thematisch onderwijs 

De vrijdag voor de vakantie hadden 

wij een studiedag met o.a. als onder-

werp cultuuronderwijs. Dit jaar is 

een van onze ontwikkelpunten om 

cultuuronderwijs te integreren in het 

thematisch aanbod. Les in cultuur-

educatie is belangrijk omdat leer-

lingen niet alleen moeten leren over 

de inspirerende en creatieve uitingen 

van anderen, maar dit ook leren bij 

zichzelf.  Bij cultuureducatie leren 

leerlingen dat er niet één manier is 

om de wereld te bekijken. Ze worden 

uitgedaagd om zelf op zoek te gaan 

en hun kijk op de wereld te verbre-

den. 

Als team hebben met elkaar afge-

stemd wat we nu eigenlijk aan de 

leerlingen willen meegeven. We zijn 

erop uitgekomen dat we leerlingen 

uiteindelijk veel plezier willen mee-

geven  en mooie herinneringen wil-

len laten hebben aan de basisschool. 

Dit willen we bereiken door leer-

lingen een andere kijk op de wereld 

om hen heen mee te geven, kennis 

over de aarde te hebben, begrip voor 

en over andere culturen.  

In de basis liggen onze eigen kern-

waarden van de school, namelijk : 

betrokkenheid, veiligheid, welbevin-

den/zelfvertrouwen. 

 

In het thematisch onderwijs, willen 

we dan ook culturele lessen toevoe-

gen, dit werd al enigszins gedaan, 

maar we willen dit verder vormge-

ven. Dit doen we o.a. door culturele 

activiteiten te zoeken bij de themati-

sche lessen. Met onze cultuurcoördi-

nator hebben we gekeken welke 

lessen er nu bij passen en wat er 

mogelijk is binnen de Zaanstreek.  Dit 

kan betekenen dat we een beroep op 

ouders om samen met ons naar een 

activiteit toe te gaan. We hopen dan 

ook dat u in de gelegenheid bent om 

ons hierbij te ondersteunen.  

 

 

Nieuwsbrief 4, 7 november 2019 

Marcel de Koningh, lid van de ouder-

commissie, mag elk jaar om sponso-

ring vragen bij zijn werkgever IBM. 

Dit mag hij doen omdat hij vrijwillig 

betrokken is wat iets toevoegt aan 

de maatschappij. In dit geval is dit de 

deelname aan de oudercommissie 

van Het Eiland. Ook dit jaar is de 

sponsoring weer toegekend en wel 

een bedrag van €1800. Voor dit be-

drag zal de oudercommissie een 

goed bestedingsdoel kie-

zen. We willen Marcel ont-

zettend bedanken dat hij 

deze sponsoring heeft ge-

regeld.  

IBM 

Sint-Maarten 
11 november lo-
pen de kinderen 
t/m groep 4 Sint-
Maarten in de 
wijk. De kinderen 
lopen langs enkele adressen van o.a. 
ouders en één collega.  

De leerlingen vanaf groep 5 krijgen 
iets in de klas. 

Verder willen 
we de Albert 
Heijn Wester-
watering  
bedanken 
voor de spon-
soring van de 
mandarijnen 
voor de leer-
lingen.   
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Staking 6 november 

Gisteren is de school dicht ge-
gaan vanwege de staking.  Dit 
doen wij doordat wij van me-
ning zijn dat incidenteel geld 
niets oplost. Het lost namelijk 
de structurele problemen van 
het onderwijs niet op. Als ik er 
morgen meer geld bij krijg om 
leerkrachten aan te nemen, kan 
ik deze leerkrachten maar voor 
een korte periode aannemen en 
niet structureel, daarbij ook het 
probleem dat er geen leerkrach-
ten zijn om aan te nemen. Ge-
lukkig is er op Het Eiland weinig 
zichtbaar van deze problema-
tiek, maar dat vergt veel van het 
team. Wel zijn er inmiddels weer twee scholen binnen de Zaanstreek 
waarbij groepen een 4-daagse schoolweek hebben. En dat baart mij 
grote zorgen voor de toekomst.   

Na de herfstvakantie zijn de diverse 
IPC thema’s gestart. In de onderbouw 
staat alles in het teken van de komen-
de feestdagen. Nu is alles ingericht 
voor Sint-Maarten, hierna kan alles zo 
worden omgezet naar Sinterklaas.  

In de middenbouw hebben we het IPC
-thema ‘Schatten’. Centraal in dit the-
ma staat archeologie. 

Het thema in de bovenbouw heet ‘De 
wijde wereld’ en gaat vooral over we-
reldhandel en globalisering.  

Aan het einde van het thema worden 
de ouders uitgenodigd om samen met 
de leerlingen het thema af te sluiten. 
Hiervan wordt u tegen die tijd op de 
hoogte gesteld.  

Begroting 2020 

Nieuw lid MR 

Samen met de MR hebben we de begroting doorgenomen. In de 
begroting is rekening gehouden met extra inzet op het cultuur-
onderwijs binnen het thematisch onderwijs. Ook hebben we 
meer begroot op leermiddelen om zodoende extra te kunnen 
investeren in het thematisch onderwijs van de school.  

Deze onderdelen komen ook terug bij onze speerpunten als 
school.  

Thema’s (IPC) 

Afgelopen maandag hebben we MR-vergadering gehad. Toegetreden 
tot de MR is Radoua el Azzouzi, moeder van Massin uit groep 5B. We 
hebben al eerder de vraag neergelegd of er ouders willen toetreden 
tot de MR; daar is tot op heden geen reactie op binnengekomen. 
Mocht u zich alsnog willen aanmelden voor de MR, dan kunt u zich 
opgeven bij Nancy of bij Nicole. De emailadressen staan is het bericht 
dat laatst verspreid is via SchoolPraat. Mochten er zich geen andere 
kandidaten melden dan zal Radoua definitief toetreden tot de MR. In 
ieder geval willen we Radoua bedanken voor haar aanmelding.  


