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Belangrijke data:
Dinsdag
18 september:
Prinsjesdag
Woensdag
19 september:
Fruitdag
Vergadering Ouderraad 20.00 uur
Ook deze week zijn er startgesprekken, let u
zelf op de datum en tijd waarop u hebt
ingeschreven.

Jarig de komende week zijn:
Zaterdag
Maandag
Dinsdag

15/9
17/9
17/9
18/9

Milan
Meagan
River
Faith

3
1/2A
8
7

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Liene en Mick

Prinsjesdag
De derde dinsdag van september is een belangrijke
dag voor de Nederlandse politiek en wordt
Prinsjesdag genoemd. Koning Willem Alexander
en Koninging Maxima rijden die dag met de Gouden
of Glazen koets door Den Haag. Koning WillemAlexander spreekt de Troonrede uit. Daarmee
opent hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en
Tweede Kamer. Daarna biedt minister Hoekstra van
Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting
2019 aan de Tweede Kamer aan.

Op school wordt er in het kader van het vak
Burgerschap zeker in de bovenbouw aandacht
geschonken aan Prinsjesdag.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Studiedag
Op maandag 24 september is het een studiedag.
Alle kinderen zijn dan vrij.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Informatie-avond in groep 3 en 8
Voor ouders van de groepen 3 en 8 wordt er op
woensdagavond 26 september een informatieavond gehouden. In groep 3 gaat het dan vooral
over de specifieke kenmerken van groep 3, het
leren lezen,schrijven en rekenen en de manier
waarop u dat op school en thuis kunt ondersteunen.
In groep 8 krijgen de ouders voorlichting over de
hele gang van zaken m.b.t. toetsing en advisering,
de zgn. POVO procedure. Een uitnodiging met
daarin de tijden krijgt u van de leerkracht.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na schooltijd sporten
Veel bewegen en vooral sporten is gezond en goed
voor kinderen. Kijkt u vooral nog even of uw kind
mee wil doen met judo (gr. 3-5) of basketbal (gr.5-8)
er zijn nog wat plaatsen beschikbaar.

Nieuws uit de kleutergroepen,
In de eerste 2 weken zijn wij aan de slag gegaan
om elkaar te leren kennen en afspraken met elkaar
te bedenken zodat het fijn is in de klas. Dan is het
mooi om te beleven hoe sommige kinderen dat
kunnen verwoorden.

In de vorige Brulboei is genoemd dat er in oktober
kijkochtenden aankomen. Wat houdt dat eigenlijk
in? Ouders kunnen op zo’n ochtend of deel van de
ochtend beleven wat er allemaal in de klas wordt
wordt gedaan.
De ouders van de kleuters kunnen zich hiervoor
binnenkort inschrijven.
De komende weken zal het nieuwe thema, alvast
vooruitlopend op de Kinderboekenweek,
vriendschap zijn.

Plusgroepen/levelwerk
De wekelijkse plusgroepen/levelwerk gr. 6 t/m 8
starten weer op dinsdag 25 september met juf Inge.
De groepen 4 en 5 starten op vrijdag 28 september
met juf Marjon. Op dit moment wordt nog besproken
welke kinderen mee kunnen doen. De keuzes zijn
voor het grootste deel gebaseerd op het criterium
dat er op zowel rekenen als begrijpend lezen hoog
gescoord wordt. (A+ of I). Wanneer uw kind in
aanmerking komt wordt dit met de kinderen en
ouders besproken. Daarnaast zullen er na de
herfstvakantie twee plusprojecten starten.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schoolhandbal
HV Zaanstreek organiseert jaarlijks een
schoolhandbaltoernooi in september. Het staat niet
in het schoolprogramma maar als ouders het
organiseren kan er natuurlijk meegedaan worden.
Dennis, de vader van Toon uit groep 6, heeft al een
team ingeschreven maar wie weet zijn er uit andere
groepen ook genoeg kinderen om teams van te
maken.
Wil je graag meedoen stuur dan een mail aan
Dennis Slemmer, hij inventariseert dan of er genoeg
belangstelling is voor meerdere teams.
Email: dslemmer@cordaan.nl

Voor wie? - Groepen 3 t/m 8
Wanneer?- Maandag 24 t/m donderdag 27
september 2018
Hoe laat?- Dagelijks Tussen 17.00 en 20.00 uur
Waar? - Terrein van HV Zaanstreek, Sportpark
Jagersveld Zaandam
Als uitgangspunt nemen we het boek
Er zal weer volop vanuit spel van alles geleerd en
ontdekt worden bij dit thema.
Wilt u hiervoor weer de mededelingenborden bij de
klassen in de gaten houden?
Weer hartelijke dank voor uw medewerking!

Goed om te weten: De voorlopige planning is :

-

Maandag meisjes groep 8,
Dinsdag groepen 7 j/m
Woensdag groepen 3/4/5/6 j/m
Donderdag jongens groep 8

Hoofdluis
Een hardnekkig en vooral vervelend probleem. Het
blijft belangrijk uw kind regelmatig ook zelf te
controleren en veel te kammen. Vandaag is er in
groep 6 extra gecontroleerd. Helaas zijn er nog niet
in elke groep minimaal twee ouders beschikbaar om
te helpen bij de controles.

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een goed gevarieerd
aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind.
GRAS gaat open voor het inschrijven van de
nieuwe naschoolse activiteiten. Kijk hiervoor op de
website www.het-baken.nl onder het kopje ouders
GRAS. Hier staan alle activiteiten voor het hele
schooljaar.
Heeft u uw kind wel al aangemeld in GRAS?
Dit is van belang voor de inschrijving.
Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu
De komende week:
Dinsdag 18 september
➢ Turnen, groep 3-5, eerste les
Donderdag 20 september
➢ Judo, groep 3 - 5, er is nog plaats
➢ Vloggen, groep 6 - 8
Vrijdag 21 september
➢ Basketbal, groep 5 - 8, er is nog plaats

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Weet iedereen dat je gratis elke week kan
sporten met de sportbuurtwerkers in onze wijk?
t/m 20 oktober het buitenprogramma:
Maandag 16.00-17.00 - Voetbalveld Houtveldweg
Donderdag18.30-19.30 - Schoolplein v.Meverstraat
Je hoeft je niet aan te melden!

Kijkt u ook nog even in GRAS voor de andere
activiteiten, er is een gevarieerd aanbod en er zijn
nog veel plaatsen vrij.

Nieuws van buiten:

Burendag bij kinderboerderij De Veldmuis:
kom ook helpen? 22-9-18 van 13-17 uur.
Op 22 september is het weer Burendag en dit
jaar doet Kinderboerderij de Veldmuis mee,
met als doel om het entreegebied gezelliger te
maken en de kinderboerderij voor te
bereiden op de komende winter. Op Burendag
gaan we van 13 tot 17 uur met de buurt aan
de slag om dit te realiseren.
Graag nodigen we iedereen uit om langs te
komen en een handje te komen helpen.
Buurtgenoten en vrijwilligers gaan
gezamenlijk aan de slag om bepaalde klussen
uit te voeren op kinderboerderij, zoals een
terras maken voor het theehuis, het
winterklaar maken van de hokken en meer.
Ook zijn er lichte werkzaamheden zoals
schoonmaakklussen.
Niet alleen kan men iets betekenen voor de
kinderboerderij en daarmee ook de buurt,
maar het is ook een unieke gelegenheid om op
ongedwongen manier buurtgenoten te leren
kennen. Voor de harde werkers is er
natuurlijk koffie, thee of fris met een lekkere
versnapering. Natuurlijk is er ook ruimte voor
omgang met de dieren en om bij te
kletsen. Het belooft dus weer een gezellige en
leuke middag te worden. Aanmelding is niet
nodig en ieder kan zo kort of zo lang blijven
als gewenst.

Je vindt kinderboerderij De Veldmuis aan de
Ilpendamstraat in de wijk Westerwatering in
Zaandam , aan de westelijke rand van de stad. De
Veldmuis is een van de twee kinderboerderijen in
Zaandam, prachtig gelegen naast de 18e eeuwse
houtzaagmolen “De Held Jozua”.
In 1991 is de kinderboerderij opgericht tijdens
het tv-programma de "Uitdaging" van Angela
Groothuizen en als doel heeft het om te fungeren
als sociale ontmoetingsplek voor jong en oud.
Kinderen kunnen er heerlijk buiten spelen en met
dieren leren omgaan en buurtbewoners
ontmoeten elkaar op een ongedwongen manier.
De Kinderboerderij ontvangt geen subsidie en is
geheel afhankelijk van vrijwilligers en donaties.
Adres: Ilpendamstraat 38, 1507 JZ, Zaandam.
Telefoon Kinderboerderij: 075 6310 355.
www.develdmuis.nl
E-mail: info@develdmuis.nl

