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Volgende week donderdag vieren wij
het Sinterklaasfeest bij ons op
school. We ontvangen de Sint op het
kleuterplein met de volgende verhaallijn:
Sint zit in de schuur met hoofdpiet.
Twee pieten komen het plein op om
naar Sint te zoeken. Er is paniek want
Sint is weg. We gaan op zoek naar
Sint en ontdekken dat hij met hoofdpiet in de schuur op het kleuterplein
zit. Hij is daar terecht gekomen omdat piet dacht dat het een goede stal
was voor het paard om te schuilen
voor de regen, de schuur is immers
droog en school had hooibalen.
De pieten zijn dit jaar roetveegpieten. Als school volgen we hierin het
Sinterklaasjournaal. Ook hebben we
zo goed mogelijk de volledig zwarte
pieten uit de aankleding van de
school verwijderd.

de kinderen. Natuurlijk komt Sint ook
even langs bij de groepen 6/7 en 7/8.
Gisteren hebben de leerlingen hun
schoen mogen zetten op school, uiteraard werd er uit volle borst gezongen voor de Sint en zijn Pieten.
Op 5 december zijn alle leerlingen
om 12.30 vrij. We hopen weer te
mogen rekenen op ouders die samen
met ons om 12.30 even de Sint versieringen willen helpen verwijderen.
Op woensdag 11 december om 12.30
willen we de school in de kerstsfeer
versieren. Ook hiervoor hopen we
dat er ouders beschikbaar zijn.
Na het kerstdiner op woensdag 18
december willen we de kerstversiering uit de gangen halen (niet het
podium en de klassen). Ook daarvoor
kunnen we uw hulp gebruiken.
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Nadat de Sint is aangekomen (zo
tussen 8.45 en 8.50) zal hij uitgebreid
de groepen 1 t/m 5 bezoeken en
natuurlijk cadeaus meenemen voor

Ria (vrijwilligster bieb) overleden
Dinsdag kregen wij het verdrietige
geheel niet verwacht. We wensen de
bericht dat Ria Spierenburg, onze
familie, vrienden en kennissen van
vrijwilligster van de bieb plotseling is Ria veel sterkte toe de komende tijd.
overleden. Ria was al enige tijd als
een vaste waarde in de bibliotheek.
Een tijdje terug kregen we te horen
dat het minder ging met de gezondheid van Ria, maar dit hadden we

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Staking 30 en 31 januari
De leden van de onderwijsbonden hebben zich voor 90% uitgesproken voor een tweedaagse staking op 30 en 31 januari. Zoals u ook al
op Het Eiland merkt zijn de problemen enorm in het onderwijs. In
Amsterdam worden 16 scholen voor een hele week gesloten om
hoofd te bieden aan de problematiek.
Helaas hebben wij ook moeten besluiten om de organisatie om te
zetten om een vierdaagse schoolweek te voorkomen. Dit is ons gelukt
met de medewerking van ouders en teamleden. Zoals ik al eerder
aangaf is het voor niemand een ideale situatie, die we graag willen
veranderen.
Daarbij staan we echt pas aan het begin van het leerkrachten tekort
en is de prognose dat het leerkrachten tekort de komende jaren alleen maar gaat oplopen. Het bestuur is in samenwerking met de gemeente al druk bezig om maatregelen te treffen om het leerkrachten
tekort te beperken binnen de Zaanstreek.
Houdt u wel alvast rekening in uw agenda met deze data.
Mocht u goede ideeën hebben, we horen ze graag!

Opbrengst Kinderpostzegels
De leerlingen van de bovenbouw hebben meegedaan met de kinderpostzegel actie. Doordat de leerlingen het zo
goed gedaan hebben, krijgt de school
hiervoor 6 boekpakketten vanuit de
stichting van de Kinderpostzegels. We
willen de leerlingen van de bovenbouw ontzettend bedanken voor hun
inzet.

Betaling oudergelden
U heeft bericht gekregen over de betaling van de oudergelden. Met
de ouderbijdrage worden de festiviteiten en activiteiten van de
school ondersteund. U kunt hier denken aan het Sinterklaasfeest, Sint
Maarten, Koningsdag, maar ook de aankleding va de school in het
betreffende thema.
U kunt de ouderbijdrage via de IDEAL betaling voldoen, we zien dan
direct welke betalingen er binnen zijn gekomen.
Ik wil u alvast bedanken voor het voldoen van de ouderbijdrage.

Bollenplanten
Op woensdag 13 november hebben we meegedaan met de wijkactie om bollen te planten. Beide groepen 1-2 zijn samen met de
leerlingen van groep 6-7 in de buurt bollen gaan planten. Mochten jullie in het voorjaar in de wijk prachtige voorjaarsbloemen
zien bloeien, dan weten jullie dat onze kleuters en groep 6-7
hiervoor hebben gezorgd.

Kerst
Onze kerstnieuwsbrief komt een week eerder. De nieuwsbrief
staat gepland op de laatste woensdag voor de kerstvakantie en
dit is niet een handig tijdstip om de informatie over de kerst
door te geven.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

