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Helaas zal dit de laatste nieuwsbrief
van mijn hand zijn, na 7 jaar Het Eiland,
waarvan 4 jaar als directeur zal ik afscheid gaan nemen van deze prachtige
school. Per 1 augustus zal Francis van
mij het stokje overnemen. Francis zal
zich na de vakantie aan u voorstellen.

sterkt, hard gewerkt aan ouder contacten, goed onderwijs, goede zorg en
veel werkplezier. Dat schept een band,
waarin we elkaar blindelings vertrouwen en onze werkverhouding gebaseerd is op onderling vertrouwen. Elkaar loslaten als het kan en ondersteunen als het noodzakelijk is. Het definiIk kijk met heel veel plezier terug op de
tief loslaten is dan ook wel lastig.
tijd die ik gewerkt heb op Het Eiland.
Voorop hierin staan de leerlingen, leer- Ik heb ook heel veel geleerd van de
lingen die je van kleine mini-mensjes
leerlingen, de ouders en de kinderen.
ziet opgroeien naar bijna jongvolwasVan de ouders neem ik echt mee dat
senen die soms met de baard in de
het van belang is om het gesprek te
keel en giebelend, zoals beginnende
voeren en om partner van elkaar te zijn
puberende meisjes dat zo goed kunals het gaat om de kinderen.
nen, de school verlaten. Op weg naar
Van het team heb ik echt geleerd dat
het Voortgezet onderwijs om zich daar
vertrouwen in elkaar de basis is voor
verder te ontwikkelen.
ontwikkeling en werkplezier en dit dan
Afscheid nemen in een schooljaar wel- direct te zien is in de klas.
ke bol staat van maatregelen, sluitinVan de kinderen heb ik geleerd altijd
gen, terugkomen en weer de draad
mijzelf te blijven, hoe de wind ook
met elkaar oppakken, is echt heel bijwaait.
zonder. Natuurlijk zou ik willen om elke
ouder nog eens de hand te schudden, Ik wil jullie allemaal ongelooflijk bedanken voor deze verrijking van mijn lemooie verhalen op te halen, de kinven, want onderwijs niet alleen mijn
deren een aai over hun bol kunnen
werk, het is mijn passie, het geeft mij
geven en de fijne collega’s op Het Eienergie en doet mij elke ochtend met
land een knuffel kunnen geven. Dat
een glimlach opstaan.
verdienen jullie als ouders, de leerlingen en ook het team. Helaas ziet de
Dank jullie wel, het ga jullie goed.
wereld er even anders uit en zal het
Mocht je ooit nog eens willen aangetoch op deze wijze moeten.
ven hoe het gaat, mijn mailadres blijft
gewoon hetzelfde, stuur gewoon
Ik ben ontzettend trots op Het Eiland
als geheel, een prachtige school waarin een berichtje, ik vind het altijd leuk
elke leerkracht, ouder en leerling wel- om nog iets te horen. Uiteraard ben
ik niet direct weg en zal ook definikom is, ondanks afkomst, religie etc.
Waar het heus echt ook weleens span- tief afscheid nemen van de kinderen
na de zomervakantie.
nend is geweest, maar de mooie momenten altijd de boventoon voeren in
Groet,
mijn gedachtes van de afgelopen jaren.
Meester Pim
Ook afscheid nemen van het team zal
lastig zijn, ook hier hebben we jarenlang met elkaar de visie verder ver-
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Een mooi boek van
Zaan Primair
De leerlingen hebben op donderdag
een fijn zomerboek meegekregen.
Ons bestuur, Zaan Primair, heeft dit
verzorgd voor alle leerlingen. Dit
doordat het natuurlijk een bijzonder
jaar is geweest, maar ook omdat
voor best veel ouders en kinderen
de zomervakantie er anders komt
uit te zien.
Het bestuur hoopt zo een mooi gebaar te maken naar de kinderen.
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief vindt u een bericht van het
be-

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Bericht GGD
Mogelijk zijn er bij medewerkers of ouders zorgen over
gezinnen die in de zomervakantie naar een risicoland
gaan en die vlak voor de start van het schooljaar weer in
Nederland terug zijn. De Rijksoverheid geeft een dringend advies om 2 weken in quarantaine te gaan na terugkomst uit een risicoland, maar er wordt niet gesproken over een verplichting. Op
www.nederlandwereldwijd.nl staat een overzicht van
zogenoemde risicolanden.
De leiding van een school is verantwoordelijk voor een
eigen beleid voor het wel of niet weigeren van leerlingen
die zich binnen 14 dagen na terugkomst uit een risicoland op het schoolplein melden. Bij het opstellen van een
beleid voor uw school kunt u meenemen dat de rol van
kinderen in de verspreiding van het virus klein is. Daarnaast is de kans op verspreiding bij kinderen als ze geen
symptomen hebben nog kleiner.
Ons advies is om na de zomervakantie goed na te gaan of
er kinderen of ouders zijn met klachten passend bij COVID-19. Als die er zijn is het advies dat deze kinderen
thuis blijven. Zonder klachten is de kans op verspreiding
via kinderen zeer klein.

De Veldmuis
Sinds half maart is Wijkboerderij De Veldmuis gesloten geweest voor bezoek i.v.m. corona, dit om zowel de
bezoekers als de eigen vrijwilligers te beschermen. Daar komt binnenkort verandering in!
Inmiddels zijn de overheidsmaatregelen versoepeld en heeft De Veldmuis maatregelen kunnen treffen. Een
protocol voor heropening is ontwikkeld en goedgekeurd. Wij kunnen dan ook weer open per 1 juli aanstaande! Openingstijden zullen nog aangepast zijn: dinsdag 9-13 uur, woensdag 13-17 uur, vrijdag 13-17 uur en
zondag 12-17 uur.
Wijkboerderij De Veldmuis vindt de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers van het grootste belang. Op elk
van de genoemde dagdelen zal daarom een corona-medewerker aanwezig om de maatregelen te handhaven.
Daarnaast is nog niet alles open. De toiletten zijn nog niet toegankelijk en bezoekers wordt vriendelijk gevraagd om als het kan thuis naar het toilet te gaan. Het theehuis zal ook vooralsnog niet open zijn. Tevens is
er nog geen mogelijkheid tot bezoeken van de stallen.
Het buitenterrein wordt op eerder genoemde tijden opengesteld en ook de speeltuin is weer toegankelijk.
De dieren kunnen tevens worden geaaid, want zij kunnen het virus niet
overdragen. Dus men kan elkaar weer ontmoeten op de Wijkboerderij en
kinderen kunnen zich weer vermaken in de speeltuin.
Volwassen bezoekers vragen we om 1,5 meter afstand te houden van mensen die niet behoren tot hun huishouden. Tevens vragen we mensen die
last hebben van verkoudheids- of griepklachten om niet naar de boerderij
te komen. Op verschillende plekken zijn handontsmettingsstations ingericht.
Wij heten u van harte welkom!
Ilpendamstraat 38 1507 JZ Zaandam

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Bericht vanuit bestuur Zaan Primair
Geachte ouders, verzorgers,
Wij realiseren ons dat veel vakantieplannen in het water zijn gevallen door de coronacrisis. Een aantal van u
zal daarvoor een alternatief gevonden hebben en een andere groep kiest ervoor dit jaar thuis te blijven. Het
lijkt ons goed om voorzichtig vooruit te blikken naar de start van het nieuwe schooljaar. Een terugblik op de
voorafgaande maanden hebben we in het Ouderjournaal gedaan, dat u vorige week heeft ontvangen.
Intussen wordt er in juli op drie Zomerscholen hard gewerkt om 500 leerlingen te ondersteunen, zodat zij het
nieuwe schooljaar kunnen starten zonder de achterstand die zij afgelopen maanden hebben opgelopen. De
leerlingen die aan de Zomerschool deelnemen zijn daarvoor door hun eigen scholen voorgedragen. De leervakken, zoals taal en rekenen, zullen in de middag worden afgewisseld met ontspannende activiteiten. We
wensen iedereen die deze zomer op de zomerschool werkt en leert veel succes!
Omdat veel leerlingen deze zomer in Zaanstad blijven, geven we al onze leerlingen een zomerboek cadeau. In
dit boek staan spelletjes, puzzeltjes en creatieve ideeën. We hopen dat onze leerlingen daar veel plezier aan
beleven. Daarnaast maken we u attent op alle kinderactiviteiten die in de zomervakantie in Zaanstad plaatsvinden. Op de website van het Sportbedrijf Zaanstad (https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/activiteiten/ )
staan verschillende activiteiten bij o.a. de sportverenigingen. Bij het Hemlab zijn activiteiten en ook de sociale
wijkteams organiseren van alles voor de jeugd. De jeugdteams zijn voor hulp en ondersteuning de hele zomer
bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur
B. Schumacher

E. Voskuilen
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