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Sociale media 
Nieuwsbrief 8, 14 februari 2020 

Digitalisering in onze maatschappij is 

een mooie ontwikkeling. Ook op school 

besteden we veel aandacht aan vaar-

digheden rondom het ontsluiten van 

informatie en gebruik van ICT. Helaas 

heeft de digitalisering ook zijn keerzij-

de. Doordat alle informatie beschik-

baar is, is het soms lastig om hierop 

grip te krijgen. Vooral de sociale media 

is iets wat soms onzichtbaar is op 

school, maar wat wel van invloed is op 

bijvoorbeeld de groep en het welbevin-

den van kinderen binnen de groep. Als 

school realiseren wij ons dit zeer goed, 

maar hebben hier ook de hulp bij nodig 

van ouders.  

Er gebeuren soms zaken in app-

groepen die niet leuk zijn en ook grens-

overschrijdend zijn. Als school hebben 

we hier weinig zicht op en komt infor-

matie pas bij ons binnen als het geheel 

geëscaleerd is. Aangezien de leerlingen 

bij ons op school de telefoons wel mee 

hebben, maar keurig inleveren zal dit 

niet zo snel op school gebeuren 

(uitzonderingen daar gelaten, aange-

zien een enkele leerling ook weleens 

de regels weet te omzeilen).  

In de bovenbouw wordt er aandacht 

besteed aan de sociale ontwikkeling, 

ook het gebruik van sociale media 

wordt hierin meegenomen. Dit om 

kinderen enerzijds de mogelijkheden te 

laten verkennen, maar ook de gevaren 

te laten zien.  

We willen dan ook een beroep doen op 

de ouders en vooral de ouders van de 

bovenbouw, om goed te controleren 

wat er geschreven en gedeeld wordt in 

de app-groepen van de leerlingen.  

Kinderen moeten namelijk ook echt 

leren hoe met sociale media om te 

gaan, net zoals zij taal, rekenen en 

spelling leren. We mogen er niet direct 

vanuit gaan dat leerlingen weten hoe 

hiermee om te gaan.  

De oproep van school is dan ook, 

mochten er berichten in app-groepen 

naar voren komen die grensoverschrij-

dend en/of niet respectvol zijn, dit te 

bespreken met kinderen, maar zeker 

ook met ons. Dit kunnen ook berichten 

zijn van andere kinderen waarvan u 

denkt dat dit echt niet goed is. Wij kun-

nen dit dan bespreken met de leer-

lingen en mocht het echt nodig zijn ook 

met de ouders. Op deze wijze kunnen 

we gezamenlijk optrekken om het de 

kinderen te leren en kunnen we hier 

preventieve maatregelen opnemen, in 

plaats van achteraf.  

Het is niet raar om app-groepen en 

berichten bij de kinderen te controle-

ren, al zal niet elke leerling daar echt 

heel blij mee zijn. Maar praat vooral 

met uw zoon/dochter over de gevolgen 

van het gebruik van 

sociale media. 

Mocht u vragen 

hebben over dit 

onderwerp kunt u 

ook altijd terecht 

bij Sagal Ali, op-

voeddeskundige bij 

de GGD. 

 

In dit nummer: 

Te laat komen 

Helaas zien we dat de afgelopen 
tijd veel leerlingen te laat binnen-
komen. We willen u dringend ver-
zoeken om ‘s ochtend op tijd te 
komen. Het is namelijk zeer sto-
rend dat als de lessen begonnen 
zijn, deze steeds onderbroken 
worden door binnenkomende 
leerlingen. Dus graag echt om 
8.30 in de klas! 



 

 

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.” 

 

 

 

 

Schoolschaken 

Verslag schoolschaakwedstrijden (Chris de Saegher) 
 
Op woensdag 27 februari werd bij Het Eiland één van de 
voorrondepoules van het Zaans Kampioenschap School-
schaken afgewerkt. Aanvankelijk zou daar één team na-
mens Het Eiland aan mee doen maar door het afzeggen 
van één van de andere scholen was er ruimte voor een 
tweede viertal. Het kostte enige moeite maar uiteindelijk 
konden er ook voor Eiland 2 vier spelers aantreden. Zij 
mochten in de eerste ronde direct tegen Eiland 1 dat 
natuurlijk het vizier op een plek bij de eerste 2 had. Maar 
de spelers van het tweede team verkochten hun huid 
wel heel duur en Eiland 1 mocht de handen dichtknijpen 
met de zwaarbevochten 3½ - ½ overwinning. In ronde 2 
werd net aan verloren van De Horizon (1½ - 2½) die ook 
hun overige wedstrijden wonnen. Eiland 2 verrichtte 
goed werk door De Westerkim 2 een heel bordpunt af te 
snoepen. Daardoor had Eiland 1 in de derde en laatste 
wedstrijd tegen De Westerkim 2 genoeg aan een gelijk-
spel om als 2e naar de finale te gaan. Bij een 2 -1 achter-
stand had Luuke de gelijkmaker op de schoen maar he-
laas werd de combinatie gemist om de zwarte toren te 
winnen waardoor de koning uiteindelijk niet meer uit 
een matnet kon ontsnappen. Jammer jongens maar jullie 
hebben alle acht enorme inzet getoond en een leuke en 
leerzame schaakmiddag beleefd en de meesten krijgen 
volgend jaar weer een nieuwe kans. Dank aan Patrick 
Janssen voor het verzorgen van de drankjes. 

Oudercommissie  

In de kerstvakantie zijn de speeltoestellen geschilderd. Dit is zeker niet naar 
de zin van de OC en de school gegaan. Verf liet los, speeltoestellen waren 
niet geschuurd voor het schilderen en sommige delen van de speeltoestellen 
waren niet geheel geschilderd. Daarnaast bleek, na onderzoek, de verf niet in 
orde geweest te zijn. In de voorjaarsvakantie zullen de speeltoestellen op-
nieuw geschilderd worden, we zullen kritisch checken of het dan wel goed 
gedaan is. Inmiddels is er een aanvraag naar de gemeente voor de losliggen-
de tegels om dit opnieuw te betegelen. De OC is verder bezig met een 
korfbalpaal voor op het plein voor en een buiten speelkeuken voor op het 
plein van de onderbouw. We proberen het zo snel als mogelijk te plaatsen, 
we zijn hier wel afhankelijk van de leveranciers.  

Verder zien we dat al een groot deel van de ouders de ouderbijdrage heeft 
voldaan, onze dank hiervoor is groot, hierdoor kunnen we weer prachtige 
activiteiten verzorgen voor de leerlingen. Mocht u nog niet hebben betaald, 
willen we u graag verzoeken om dit te doen. U kunt ook altijd even bij Marja 
van de administratie langs als u hierbij hulp nodig heeft.  

 

SAM& 

SAM& is een samenwerkingsverband van diverse 
stichtingen in Nederland, ook de gemeente Zaan-
stad is hierbij aangesloten. Samen zetten zij zich 
in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in 
gezinnen met weinig financiële middelen, door 
allerlei voorzieningen te bieden op gebied van 
educatie, sport, cultuur, verjaardagen etc.  

U, als ouder, kunt hiervan gebruik maken indien u 
weinig financiële middelen te beschikking heeft. U 
kunt zelf een aanvraag doen via de website, 
mocht u dit lastig vinden kan het sociaal wijkteam 
u hierbij ook ondersteunen. Ook vindt u op de 
website de informatie over Meedoen Zaanstad.  

De website waar u de informatie hierover kan 
vinden: www.samenvoorallekinderen.nl. 
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Stadsboerderij Darwinpark 

De afgelopen week hebben we heel wat beschuitjes met muisjes gegeten – roze en blauw gekleurd.  Er zijn 

op Stadsboerderij Darwinpark maar liefst negen lammetjes geboren en we verwachten er nog een paar. De 

bevallingen zijn voorspoedig verlopen. Sommige lammetjes hadden een helpend handje nodig om ter we-

reld te komen, maar de meeste redden het helemaal zelfstandig.  

De lammetjes zijn al te bewonderen, maar blijven voorlopig nog dicht bij hun moeders in de warme stal. 

Kraambezoek wordt verzocht zich op een gepaste manier te gedragen en de moeders en de lammetjes de 

nodige rust te gunnen.  

 

Op zondagmiddag 23 februari wordt het gezellig druk in het Natuurmuseum (Thijssestraat 1) in Zaandam. Je 

kunt dan als een ware edelsmid edelsteensteentjes slijpen. Er zijn veel verschillende soorten steentjes aan-

wezig, zoals agaat, japis, jade, amethyst, rozenkwarts en natuurlijk het intensblauwe lapis lazulli. De steen-

tjes worden geslepen op glasplaten met behulp van slijppoeders en water. Als de steentjes geslepen zijn 

worden ze gepolijst en mogen deelnemers de sieraadjes mee naar huis nemen.  

Er vindt een demonstratie plaats door edelsteenslijpers. Zij gebruiken een professionele slijpmachine en 

beantwoorden vragen van bezoekers. De activiteit wordt begeleid door vrijwilligers van de geologievereni-

ging Amathysta. Het museum is geopend van 13.00 tot 17.000 uur. Kinderen vanaf 3 jaar betalen € 4,00 

(begeleiders zijn gratis). Voor een edelsteentje vragen wij € 2,00. Pin betalen is mogelijk. De activiteit is ge-

schikt voor kinderen vanaf 4 jaar en ongevaarlijk. 

Veldmuis 

Woensdag en donderdag 19 en 20 februari 2010, 13.00 tot 16.00 uur, vrije inloop  

Niets te doen in de voorjaarsvakantie? Kom dan lekker bij ons knutselen! Vanwege de lente gaan we 
“haantjes” knutselen die achteraf mee naar huis mogen. De jongere kinderen kunnen ook lekker luisteren 
naar een verhaal in de voorleeshoek en lente-kleurplaten inkleuren. Beide dagen, 13-16 uur gratis, vrije in-
loop. Voor de kinderen is er lekkere limo, de ouders of grootouders kunnen genieten van een warm kopje 
koffie of thee. S.v.p. zelf meenemen: een leeg  WC-papier rolletje 

 

Leeftijd: 4 tot 9 jaar 


