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Kerst 

Voordat we het weten is eigenlijk het  

(kalender) jaar alweer om en staat 

2020 voor de deur.  Dit willen we 

gezellig afsluiten met het kerstdiner 

op woensdag 18 december met de 

leerlingen, ouders en opa’s en oma’s. 

Het kerstdiner start om 17.30 en het 

duurt tot 18.30. Uiteraard nodigen 

wij alle ouders/opa’s en oma’s uit op 

het leerplein voor onze jaarlijkse 

kerstborrel (dit jaar zorgen we voor 

voldoende Glühwein).  

De lijsten met de gerechten hangen 

bij de deuren van de lokalen, zodat u 

zich op tijd kunt inschrijven voor een 

gerecht, artikel of een ander pro-

duct.  

Daarnaast brengen we gerechten die 

over zijn in de groepen deze avond 

even naar het leerplein, zodat we 

ook een versnapering op het leer-

plein hebben naast het kerstbrood 

e.d. 

De deur gaat om 17.25 open voor 

het kerstkoor, zij ontvangen namelijk 

de andere leerlingen en ouders voor 

het kerstdiner.  

Aankomende vrijdag starten de repe-

tities van ons kerstkoor. Leerlingen 

uit de diverse groepen mogen mee-

doen aan het kerstkoor, om in de 

laatste week op maandag, dinsdag 

en woensdag te zingen voor alle ou-

ders en kinderen die binnenkomen. 

Juf Rosanne zal gaan oefenen met 

het kerstkoor en in de ochtend het 

kerstkoor begeleiden. Cisca zal het 

kerstkoor op de avond van het kerst-

diner begeleiden. Als kinderen zich 

opgeven moeten zij wel echt om 8.15 

op school zijn.  

Op de woensdag na het kerstdiner 

willen we vragen of enkele ouders 

ons willen helpen met het leeghalen 

van de gangen. Het leerplein en de 

lokalen blijven versierd, dit ruimen 

we zelf op.  

Alle gerechten kunnen echt pas om 

17.30 naar binnen gebracht worden, 

houdt hier dus even rekening mee 

met de warme gerechten.  
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Juf Daphne 

Eind januari beginnen we weer met de Cito-afnames. Hierbij 
zorgen wij voor twee indelingen, namelijk een indeling met de 
staking van 30 en 31 januari hierin meegenomen en een indeling 
zonder stakingsdagen. Dit laatste omdat de stakingen op het 
laatste moment nog zouden kunnen worden afgelast. 

Cito-afname januari 
Daphne zal na de kerstvakantie weer 
starten in groep 6/7.  Door de verde-
ling rondom de vervanging van Jeanine 
zal Pulle straks 4 dagen voor groep 5B 
staan, ik zelf zal, in dezelfde construc-
tie (met Ingrid) als bij groep 6/7, op 
vrijdag in groep 5B staan.  

Studiedag 6 januari 

Op de maandag aansluitend aan de 
kerstvakantie hebben wij een studie-
dag. Op deze dag bereiden we de 
thema’s voor, voor de periode tot aan 
de voorjaarsvakantie. De leerlingen 
starten dus op dinsdag 7 januari. 
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Boerderij De Veldmuis 

Op zondag 15 december wordt er bij Wijkboerderij De Veldmuis een 
workshop kerststukjes maken gegeven voor zowel kinderen als vol-
wassen! 

Om 13:00 uur starten de volwassenen. De kosten voor deelname be-
dragen € 10,-. Om 15:00 uur starten de kinderen. De kosten voor 
deelname bedragen € 5,- 

Tijdens de workshop kan er gezellig genoten worden van koffie/thee/ 
limonade en een versnapering. 

Kortom harstikke leuk! De opbrengst van deze dag kom ten goede 
aan Veldmuis en zorgt dat de boerderij kan blijven voortbestaan. 

Je kunt je aanmelden per e-mail op info@develdmuis.nl of 10 minu-
ten voor aanvang langs komen bij De Veldmuis gevestigd aan de Il-
pendamstraat 38 in Zaandam (Westerwatering).  

Je mag zelf frutsels, potjes, kaarsen meenemen voor in je kerststukje 
maar dit hoeft niet want alles is aanwezig. Kun je niet deelnemen 
maar heb je wel kerstgroen of leuke dingen voor in de kerststukjes 
(over)? Dan mag je deze langs brengen bij de Veldmuis aan de Ilpen-
damstraat 38 in Zaandam. 

5 december is Sin-
terklaas met zijn 
Pieten langs ge-
weest. Na de ont-
vangst op het 
schoolplein zijn we 
snel naar binnen 
gegaan aangezien 
Sint het best koud 
had na een tijd opsloten te hebben 
gezeten in de schuur. Sinterklaas heeft 
daarna de groepen 1 t/m 5 bezocht. 
De groepen 1 t/m 4 mochten een ca-
deau  uitzoeken uit de schatkamer, de 
groepen 5 t/m 8 hadden prachtige 
surprises voor elkaar geknutseld. Deze 
zagen er werkelijk waar prachtig uit. 
Ook  de gedichten waren prachtig ge-
schreven.  

Na het sint feest in de groepen heb-
ben we met het gehele team nog het 
Sinterklaasspel gespeeld om deze ge-
zellige dag met elkaar af te sluiten.  

Sinterklaas 
Pim tijdelijke interim klus op De Zoeker 

Zoals ook al aangegeven in de 
Schoolpraat app, zal ik vanaf 1 janu-
ari 2020 samen met een andere 
directeur, als interim-directeur  
aangesteld worden op OBS De Zoe-
ker.  
Dit betekent dat ik twee dagen per 
week minder op Het Eiland ben. De 
twee dagen dat ik minder op Het 
Eiland ben, is Jeroen (IB’er) in ieder 
geval straks één dag extra aanwezig 
op Het Eiland en later twee extra 
dagen. Op dit moment is Jeroen 
afwezig, hij heeft even een adem-
pauze nodig na perikelen op zijn 
andere school. Zeer waarschijnlijk 
zal Jeroen in de derde week na de 
kerstvakantie er in ieder geval weer 
twee dagen zijn en daarna bouwen 
we het verder uit naar vier dagen.  
Jeroen zal tegen die tijd op 1 van de 
dagen de vervanging van juf Jeanine 
gaan doen in groep 4, Sander blijft 1 
dag vervanging doen in groep 5A, ik 
zelf zal de maandag in groep 5A 
staan. Dit betekent dat we het rou-
latiesysteem met de leerkrachten 
uit de andere groepen niet meer 

toepassen en we de groepen weer 
volledig hebben bezet. Er worden 
dus ook geen groepen meer door 
de inzet van de diverse leerkrachten 
naar huis gestuurd.  
Door de verdeling rondom de ver-
vanging van Jeanine zal Pulle straks 
4 dagen voor groep 5B staan, ik zelf 
zal in dezelfde constructie (met 
Ingrid) als groep 6/7 op vrijdag in 
groep 5B staan.  
Er wordt direct een vacature opge-
steld voor de functie van directeur 
op De Zoeker. Als de vacature ver-
vuld is geworden, zal ik gewoon 
weer 5 dagen op Het Eiland aanwe-
zig zijn.  Zoals er nu naar uitziet zal 
ik op Het Eiland aanwezig zijn op de 
maandag, dinsdag en vrijdag 
(uiteraard ben ik altijd per email 
bereikbaar). 
 We hopen dat de vacature snel 
vervuld zal worden op De Zoeker.  
Op pagina 3 staat de verdeling na 
de kerstvakantie.  
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Formatie na de kerstvakantie 

Helaas blijkt dat Jeanine er echt nog wel voor langere tijd uit is. We wensen Jeanine veel beterschap en we wensen 
veel sterkte bij het herstel. Bij de start van het schooljaar heeft Pulle aangegeven in de kerstvakantie een reis naar Azië 
te willen maken. Deze reis duurt tot twee weken na de kerstvakantie. Op het moment dat we dit afspraken was er nog 
geen sprake van de uitval van Jeanine, wel heb ik dat toen al geregeld met Meester Sander. Meester Sander zal dus de 
eerste twee weken op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5B staan. Op maandag zal Meester Pim in de 
groep staan.  In de week van 20 januari, wanneer Pulle weer terug is zal Pulle op maandag t/m donderdag in de groep 
staan, op de vrijdag zal Ingrid de groep opstarten, na het wisselsysteem om 11.30, zal Meester Pim in de groep staan, 
dit doen op dit moment in groep 6/7 op de woensdag, donderdag en vrijdag en werkt erg goed.  

 

Jeroen heeft even een adempauze nodig. Dit betekent dat hij tot de kerstvakantie in ieder geval afwezig is.  Na de 
kerstvakantie  (zo rond 20 januari) zal Jeroen (onder voorbehoud) zijn werkzaamheden hervatten. De bedoeling is dat 
Jeroen na verloop van tijd 4 dagen aanwezig zal zijn op Het Eiland, mede door de inzet van Pim op De Zoeker. Jeroen 
zal, als het allemaal lukt, de inval dag van Jeanine in groep 4 invullen. Tot deze tijd doet Tessa de vervanging van Linda. 

 

 

 

 

Voor groep 5A hebben we het wisselend inzetten van de diverse groepen eruit weten te halen. Helaas betekent dit wel 
drie leerkrachten voor de groep, maar dit is beter dan elke maandag een andere leerkracht.  

 

 

 

 

 

Groep 5B Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

6—10 januari Vrij/studiedag Sander Sander Sander Sander 

13-17 januari Pim Sander Sander Sander Sander 

Vanaf 20 januari Pulle Pulle Pulle Pulle Pim/Ingrid 

Groep 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Vanaf 6 januari Tessa Linda Linda Linda Linda 

Groep 5A Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

6-10 januari Vrij/studiedag Pim Cisca Cisca Cisca 

13-17 januari  Pim Pim Cisca Cisca Cisca 

20-24 januari Pim Sander Cisca Cisca Cisca 

27-31 januari Pim Sander Cisca Cisca Cisca 

3—7 februari Pim Sander Cisca Cisca Cisca 

10-14 februari Pim Sander Cisca Cisca Cisca 


