
 

Nieuwsbrief 04 

Week 40 en 41 4 oktober t/m 15 oktober 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Onderwerp 

• Ouders in de school 

• Sprookjestuin activiteiten 

• Activiteiten vanuit het Wijkteam 

 
 
ONDERWERP 
Beste ouders, verzorgers,   
Bij deze alweer de vierde (hele korte) Nieuwsbrief en Themakrant van het schooljaar. Veel 
leesplezier!   
Namens het team ook een hele fijne herfstvakantie gewenst!  
 
OUDERS IN DE SCHOOL 
Gisteren was het weer even ‘net als vroeger’: de ouders van de groepen 6, 7 en 8 kwamen 
kijken bij de ontzettend leuke thema-afsluiting. Daarna was het ook erg gezellig tijdens de 
boekenmarkt. Fijn dat dit soort dingen weer kunnen.  
 
Hoe gaat het nu verder met ouders in de school:  
Er zullen steeds vaker situaties zijn dat ouders weer in de school komen. Dit zal echter steeds 
op uitnodiging zijn. Een uitnodiging voor een gesprek of zoals gisteren voor een activiteit.  
Net als vanouds alle ouders ’s ochtends en ’s middags weer naar binnen laten komen is nog 
te vroeg.  
We kunnen ons voorstellen dat u voor schooltijd iets dringends aan de leerkracht wilt 
vertellen. Dat kan uiteraard altijd via Parro, maar we kunnen ons voorstellen dat u in 
sommige gevallen liever even persoonlijk contact hebt.  
Belt u in dat geval de schooltelefoon: 075-2120147. U kunt dan in dringende gevallen de 
leerkracht aan de telefoon krijgen.  
 
Stapje voor stapje gaan we weer terug naar het oude normaal, helaas zijn we er nog niet 
helemaal.  
 
HERFSTACTIVITEITEN SOCIAAL WIJKTEAM 
In de bijlage treft u een folder aan van het Sociaal Wijkteam. Zij hebben diverse leuke 
activiteiten georganiseerd in de Herfstvakantie. Even kijken dus!  
 

KALENDER 
 
18 – 22 oktober Herfstvakantie 
28 oktober MR-vergadering 
22 november Studiedag   
 
 



 

 
SPROOKJESTUIN 
Vanaf zondag 17 oktober wordt de Heemtuin (alweer voor de vijfde 
keer!) omgetoverd tot een sprookjestuin. Het is dan herfstvakantie en een 
perfect moment om de heemtuin te bezoeken. Je kunt hier dan diverse 
sprookjesfiguren tegenkomen. Er loopt een kip met gouden eieren rond en 
Roodkapje met haar mandje. Klein Duimpje zit ergens verstopt in de 
bosjes en dit jaar is ook Sneeuwwitje van de partij. Zij zal ergens bij de bijenstal te vinden 
zijn. De vriendelijke Vertelheks is dagelijks aanwezig en het bootje van de Heen-en-Weerwolf 
vaart ook weer regelmatig. Kinderen kunnen een speurtocht volgen en komen zo langs alle 
prachtige plekjes van de Sprookjestuin. Het is heerlijk om hier rond te speuren met 
(groot)ouders, broertjes, zusjes en vrienden. De tuin is zo mooi dankzij de vele vrijwilligers 
en de fantastische creaties van de kunstenaars Anja Jonker en Marije Samuels.  
 
De Sprookjestuin is geopend van zondag (17 oktober) tot en met vrijdag (22 oktober) van 
10.00 tot 16.30 uur. Dit jaar moet je van tevoren reserveren. Dat kan via de website van het 
ZNMC (www.zaansnatuurmilieucentrum.nl). Op de posters staat een QR-code die je meteen 
doorlinkt naar de reserveringspagina. Reserveren kan vanaf 11 oktober. 
 
We zijn dit jaar een ‘doorstroomlocatie’: de ingang van de Sprookjestuin is zoals altijd bij de 
hoofdingang van de heemtuin. De uitgang bevindt zich deze keer bij het fietspad langs de 
Gouw. Er wordt gewerkt met tijdsblokken waarop je kunt binnenkomen (laatst shift 15.00 
uur). Je kunt daarna zo lang blijven als je wilt. Gemiddeld zijn bezoekers ongeveer anderhalf 
uur aanwezig in de tuin. Kinderen betalen € 5,00 (volwassenen mogen gratis naar binnen). 
Voor dat geld krijgen ze een speurtocht, limonade en nog iets lekkers. Honden zijn helaas 
niet welkom.  
 
WAAR:   HEEMTUIN, ZAANDAM 
WANNEER:   ZONDAG 17 T/M VRIJDAG 22 OKTOBER (10.00-16.30 UUR)  
WAT:    SPROOKJESTUIN 
RESERVEREN:  ONLINE VIA WWW.ZAANSNATUURMILIEUCENTRUM.NL 
=================================================================== 
 
Voor meer informatie: Telefoon: 075-6352185, E-mail: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
Of: P.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl, 075 631 2020 
 
De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark, direct ten zuiden van het Zaans Medisch 
Centrum/Gouwpark. Hoofdingang aan parkzijde, nabij eendenvijver. Via openbaar vervoer 
bereikbaar met bus.  
 
In de bijlage treft u ook de flyer aan!  
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