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Golfbewegingen 

  

De kop is eraf. Fijn dat iedereen weer gezond en wel terug is op school. Hopelijk vindt u het 
meubilair net zo mooi als wij. Ook de kinderen waren verrast dat ze allemaal een even hoge tafel 
hebben. De stoelen zijn nu maatgevend voor de juiste zithoogte. In deze Nieuwsbreker stellen 
onze nieuwe collega’s zich aan u voor. Het team is blij dat alle vacatures zijn opgevuld. Kunnen 
we met z’n allen er tegenaan. En dit jaar gaan we ervoor. Door ons schoolbestuur Agora is vanuit 
het “Bildungsmodel” schooljaar ’22-’23 uitgeroepen tot “Sportjaar”. Iedere maand een 
sportactiviteit op de Golfbreker. Dat is gelukt en binnenkort ziet u de posters met de activiteiten 
verschijnen. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Volgende week, vrijdag 9 september, trappen we op de Golfbreker af met het openingsfestijn 
van het Sportjaar. We hebben al een aantal keren eerder gevraagd aan u om deze vrijdagmiddag 
van 16.00-18.00 uur vrij te houden.  
De leerlingen krijgen deze vrijdag allemaal met hun groep een dansworkshop van docenten van 
de dansschool van Juvat Westendorp. Juvat(oud leerling van de Golfbreker)  probeert ook even 
langs te komen tussen 16.00-18.00 uur. De groepen treden elk op op het schoolplein. Binnenkort 
wordt daarvoor een tijdschema gemaakt en u toegestuurd. Wij vragen dan of uw kind aanwezig 
kan zijn.  
IKC breed, onderwijs en opvang doen deze middag mee met de spelletjes en activiteiten. Ook 
de inwendige mens zal niet vergeten worden. We werken met een spelletjes kaart die van te 
voren bij de leraar aangeschaft kan worden. Daar kan dan ook bijv. limonade mee gehaald 
worden. We werken het liefst met zo weinig mogelijk contant geld. Ook daarover snel meer. 
De leerlingen van de groepen 8 zijn druk bezig met het organiseren van de spelletjes. Er zal een 
klein springkussen zijn, een limonade koe, groot Jenga spel, groot 4 op een rij, buiten twister, 
Sjoelen, autorace etc. 
Er wordt nog gekeken of het mogelijk is een rad van Fortuin te plaatsen. Daarvoor zijn we op 
zoek naar prijsjes. Mocht u via uw werk nog iets kunnen bijdragen dan ontvangen wij dat graag. 
Kan bij meesters Ron of Marcel ingeleverd worden. 
Verder in deze Nieuwsbreker een oproep van een enthousiaste ouder die de “Golfbreker 
Activiteitencommissie” weer nieuw leven wil inblazen. Zij zoekt hulp! Wie wordt net zo 
enthousiast als Marlies? 
 
Vanaf heden kunt u weer kleine apparaten met een stekker inleveren op de Golfbreker. In beide 
hallen staat een inzameldoos. Help ons sparen! En zo ontzorgen wij het milieu.  
Er is heel veel te lezen in deze Nieuwsbreker, dus veel leesplezier. 
 
Ron Drukker. 
 

Nummer 1 Datum: 1 september ‘22 



 
 
 

Data 
 

 Data Tijd Activiteit 
Vr.   9 sept. 16:00-18:00 uur Opening sportjaar 
Di. 13 sept.   9.00-14:00 uur Biebbus 
Vr. 16 sept.   9:00-14:00 uur Biebbus 
Wo. 21 sept. Hele dag Studiedag: de kinderen zijn vrij 
Ma. t/m 
vr. 

26 t/m 
30 sept. 

 Week tegen Pesten 

Wo. 28 
sept. 

 Nationale kraanwaterdag 
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Beste ouders, lieve kinderen van de Golfbreker, 
 
Velen van jullie zullen mij misschien wel al kennen, maar toch ga ik mijzelf even voorstellen.  
Ik ben Mirjam Kooi en werk al heel wat jaren op de Golfbreker. Vaak werkte ik in de groepen 1/2, en 
soms maakte ik een uitstapje naar een ander leerjaar. Ik heb zelf twee kinderen; Stan van 12 en 
Mila van 9 jaar. 
Twee jaar geleden ben ik de opleiding Master Pedagogiek gestart en afgelopen  
juli ben ik daarvoor geslaagd. Vanaf dit schooljaar mag ik de functie  
trainee-directeur gaan vervullen op de Golfbreker. Dat zal betekenen dat ik  
samen met Ron Drukker de directie van onze school ga vervullen. Ik heb er  
ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om de school op deze manier te leren 
 kennen en mijn ervaring als leraar en vanuit mijn studie in te zetten in mijn  
nieuwe functie.  
Ik hoop dat alle kinderen, ouders en medewerkers trots zijn op de school, de  
resultaten en de talenten die ze laten zien. 
 
Hopelijk tot gauw rondom of in de school!  
 
Mirjam Kooi  
 
 
Mijn naam is Jacob de Vos, ik ben 25 jaar oud en kom uit Assendelft.  
Als sport beoefen ik voetbal bij vv Assendelft. Afgelopen zomer ben  
ik afgestudeerd van de ALO en ik geef op dinsdag les op de Golfbreker.  
Na mijn studie is dit mijn eerste baan en ik kijk ernaar uit om de  
leerlingen les te geven! 
Jacob Vos 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Golfbreker, 
Ik ben Anne Heinis. Dit jaar ben ik nieuw op school gekomen en sta ik voor 
groep 3B. Ik sta op maandag en dinsdag voor de klas. De afgelopen jaren heb ik 
vooral in de middenbouw en bovenbouw lesgegeven, maar ik ben erg blij dat ik 
nu les mag geven aan groep 3. Zelf heb ik 2 dochters, Evie is vier en Liva is één 
jaar. Ik vind zwemmen (waterpolo) en hardlopen erg leuk om te doen. Iedereen 
een fijn schooljaar gewenst!  
Groetjes, Anne 
 

 

 
Even voorstellen 



 
 
Wat ben ik blij dat ik het team van de Golfbreker mag komen versterken!  
Ik ben Rosanne Brakkee en woon met mijn vriend en onze zoon (bijna 1 jr) 
en dochter (2 jr) in Westerkoog. In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit voor  
leuke dagjes weg, festivals, campertripjes etc. Maar ook ben ik geregeld te  
vinden op de tennisbaan, loop ik graag hard én kun je me (twee)jaarlijks op  
de ski's en snowboard vinden in Oostenrijk. 
 
Voorheen heb ik altijd in de bovenbouw op het Koraal in Assendelft gewerkt en de laatste jaren in 
Amstelveen op een basisschool waar ik verantwoordelijk was voor de bovenbouw (groep 7,8,9). Op 
beide scholen heb ik met veel plezier gewerkt maar ik kies er nu bewust voor om weer terug te 
gaan naar het reguliere onderwijs én dichterbij huis te werken. 
Samen met Hiske ben ik verantwoordelijk voor groep 8a en we zijn met heel veel plezier de 
afgelopen dagen gestart. 
 
Ik heb veel zin om er met de kinderen & Hiske een prachtig jaar van te maken en hoop jullie gauw 
te leren kennen. 
  
Hartelijke groet,  
Rosanne 
 
 
Hallo allen! 
 
Mijn naam is Jack van Wijnen en ik verzorg komend schooljaar  
de gymlessen op de donderdag en vrijdag. Ik ben 23 jaar jong  
en kom uit Zaandam. Ik vind alle sporten leuk om uit te oefenen,  
maar voetbal is toch wel mijn favoriet. Ik heb er ontzettend veel  
zin in om te beginnen en met het sportjaar in het vooruitzicht  
weet ik zeker dat dit een mooi jaar zal worden!  
  
Jack 
     

 
Ik ben Marije Buijs en ben 39 jaar en woon in Zaandam. 17 jaar geleden ben ik afgestudeerd van de 
PABO Alkmaar. Er waren toen te veel leerkrachten dus werd het invalwerk. Dat gaf mij een mooi 
kijkje op veel basisscholen in de Zaanstreek. Veel verschillende groepen lesgegeven en toen kwam 
er een plekje vrij op de Hoeksteen in Krommenie. Daar heb ik 14 jaar gewerkt bij de kleuters. Het 
jonge kind is mijn passie! Ik vind het mooi om kinderen te zien spelen en via spel nieuwe 
uitdagingen voor kinderen aan te bieden. Nu dichter bij huis ga ik mijn passie voortzetten op de 
Golfbreker. 
Ik heb er enorm veel zin in. 
  
Groetjes Marije 
 
 
 
             

             



 
Hallo allemaal! 
 
Langs deze weg wil ik mij even voorstellen. 
Per 1 september begin ik op jullie school als conciërge.  
Ik ben Sander van Rosmalen en woon in Koog aan de Zaan, samen met mijn vrouw en 2 
dochtertjes. 
Hiervoor heb ik 15 jaar lang met liefde en passie gewerkt als Hovenier in en om Haarlem. 
De natuur en het klussen zit in mijn DNA.  
Maar toen ik in aanraking kwam met een vacature als conciërge, ben ik eens goed gaan nadenken. 
Het is fijn om dichterbij huis te werken en het lichamelijk minder belastend.  
Het lijkt me ook erg leuk om een andere uitdaging aan te gaan en diverse klusjes op te knappen. 
Qua werk lijkt het me leuk door de veelzijdigheid maar ook de sociale kant, de kinderen, de 
leerkrachten, de ouders en iedereen die ik hier tegen kan komen. 
Ik heb er zin in, dus tot ziens op school! 
 
Groetjes Sander 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      31 augustus ‘22 

Mag ik me even voorstellen?  
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Marlies Romkes mama van Katie Bakker die inmiddels in 
klas 6B zit. Sinds kort mag ik onderdeel uitmaken van de organisatie commissie op de Golfbreker. 
Waar ik met heel veel plezier naar uit kijk! Het organiseren van allerlei feestelijkheden is iets waar ik 
heel veel energie van krijg en zeker als ik dan die stralende toetjes van de kinderen zie en dan weet: 
“Dit zullen zij nooit meer vergeten, hun bassischool tijd!”..  
 
Het organiseren van activiteiten, spelletjes, sint, kerst, sport en bijzondere feestelijkheden of 
afsluitingen van een periode. Een herinnering aan een moment is voor kinderen zo waardevol en 
zeker ook voor ons om weer even terug te kunnen kruipen in een bepaalde tijd.  
 
Maar ik kan het zeker niet alleen! Ik zou het ontzettend fijn vinden en leuk om onder het genot van 
een kop koffie of een glas wijn hier heerlijk over te brainstormen en heel veel leuks en nieuwe ideeën 
te bedenken om er een onvergetelijke tijd van te maken, een tijd waar de kinderen met plezier en vol 
blijdschap op terug kijken.  
 
Ik ben gek op onuitwisbare herinneringen te maken, lijkt dit je leuk om samen met mij te doen?  
 
Stuur mij dan even een mailtje!  
 
marliesromkes@hotmail.com of bel 0624465266  
 
Lieve groet,   
Marlies Romkes  
 

 
 
 
 
 



 
 

Eten en drinken 
We hebben een schoolbeleid voor eten en drinken, waarbij we een gezond 

eetpatroon willen uitdragen en stimuleren. Ook willen wij de ouders verzoeken om, 

met oog op het milieu, mee te helpen het afval dat wij met elkaar veroorzaken te 

verminderen. 

 Voor de kleine pauze (10 uurtje) alle dagen fruit en water in een herbruikbare 

beker. 

 We vragen ouders om een gezonde lunch mee te geven. Deze bestaat 

bijvoorbeeld uit volkoren of bruin brood met dun beleg. 

 Qua drinken onder de lunch kunt u uw kind water of in uitzondering melk 

meegeven, ook in een herbruikbare beker. Het drinken kan simpelweg niet 

gekoeld worden op school, omdat de broodtrommels de volledige inhoud van 

de koelkasten in beslag nemen. 

 Snacks zoals snoep, koek, chocolade en chips mogen de kinderen tijdens de 

lunch niet eten en worden weer mee naar huis gegeven. 

 Met het continurooster hebben de leerlingen twee eet- en drinkmomenten per 

dag. Vanuit dit perspectief vragen wij u uitsluitend gebruik te maken van 

herbruikbare bekers in plaats van pakjes drinken. 

 Als kinderen jarig zijn, mogen zij trakteren in hun eigen groep. Het trakteren vindt 

in groepen 3 t/m 8 plaats tijdens de ochtendpauze. Groepen 1/2 trakteren om 

08.30 uur. Kinderen mogen dan uitdelen aan de kinderen in hun eigen klas en hun 

leraar(en). Ook traktaties zien wij graag gezond voor zowel de kinderen als de 

leraren. Kijk eens op:  

www.gezondtrakteren.nl, www.party-kids.nl of op www.pinterest.com en zoek 

op ‘gezonde traktaties’. Voor traktaties geldt het verzoek het klein te houden. 

 

Op de fiets naar school 

Kinderen die in de wijk binnen de rondweg wonen, mogen - uitgezonderd de dag dat zij 

gymles hebben - niet met de fiets naar school te komen. Mocht u een reden hebben om 

uw kind toch op de fiets te laten komen, neem dan even contact op met de 

groepsleraar. Voor de stalling van fietsen zijn genoeg rekken. De fietsen moeten in de 

rekken geparkeerd worden. Wij verzoeken u hier op deze wijze gebruik van te maken en 

geen fietsen los te plaatsen op of om het speelplein en fietsen niet met slot vast te 

zetten aan de hekken. Dit in verband met veiligheid en snelle ontruiming bij 

calamiteiten. Er is geen permanent toezicht op de stallingen. De school kan geen 

verantwoordelijkheid nemen voor vernielingen of diefstal. 

 



 

 

Met de auto naar school 

De school ligt midden in een wijk, die niet is ingericht op een grote stroom auto’s in het 

binnengebied. Voor het halen en brengen van de kinderen verzoeken wij u grote 

voorzichtigheid in acht te nemen en niet harder dan 15 KM/u (woonwijk) te rijden. Uw 

auto te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Veel kinderen komen gelukkig 

lopend of op de fiets. De veiligheid van alle kinderen staat bij u en bij ons natuurlijk op 

de eerste plaats! 

 

Ouderbijdragen en activiteiten 
De kosten van het onderwijs zijn voor rekening van de overheid. Scholen mogen aan ouders 

een vrijwillige bijdrage vragen om de onkosten te dekken die niet in de rijkssubsidie zitten. Dit 

heet de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor niet door de overheid 

gesubsidieerde activiteiten zoals onder andere bijdragen aan de kosten van speciale 

projecten, feesten en vieringen (Sinterklaas, Kerst en Pasen), sport- en cultuuractiviteiten, 

excursies (schoolreisjes), schoolkamp en de afscheidsavond van groep 8. De bijdrage is 

vrijwillig. Dit betekent dat de school uw kind niet mag uitsluiten van activiteiten als u niet 

betaalt. 

Het bedrag van de algemene, vrijwillige ouderbijdrage is voor onze school dit schooljaar 

(2022-2023) vastgesteld op € 75,- per kind. Voor de groepen 7 komt daar een extra bedrag van 

€ 25,- bij voor de outdoordag en voor de groepen 8 € 70,- voor schoolkamp. Dit zijn de 

bedragen: 

 Voor de groepen 1 t/m 6: € 75,- per kind/per jaar, zijnde één bedrag algemene 

oudergelden. De inning geschiedt in vier termijnen van € 18,75. 

 Voor de groepen 7: € 100 per kind/per jaar, zijnde één bedrag algemene oudergelden 

+ de outdoordag. De inning geschiedt in vier termijnen van € 25,- 

 Voor de groepen 8: € 145,- per kind/per jaar, zijnde één bedrag algemene 

oudergelden + bijdrage aan schoolkamp. De inning geschiedt in vier termijnen van  

€ 36,25. 

 

N.B. De outdoordag en schoolkamp vallen beide ook onder de algemene regel dat een kind niet 

wordt buitengesloten van de activiteit als de ouderbijdrage daarvoor niet voldaan is. 

Corona: als de outdoordag en/of het schoolkamp niet mogen of kunnen doorgaan, vindt er 

restitutie van deze specifieke ouderbijdragen plaats aan het einde van het schooljaar.  

 

 

 



 

 

 

Inningsdata ouderbijdrage 

De MR controleert alle uitgaven die gedaan worden op de post ouderbijdragen en stelt 

jaarlijks de begroting op. Inning vindt in schooljaar 2022-2023 plaats op: 

 23 september 2022 

 23 januari 2023 

 23 maart 2023 

 23 mei 2023 

Twee weken voorafgaande aan een incassodatum krijgt u daarvan bericht via Parro. 

 
Overige informatie 

 Aan ouders die reeds een machtiging hebben afgegeven, wordt niet opnieuw 

gevraagd een machtiging af te geven. Ouders die geen machtiging hebben 

afgegeven en tot nu toe een factuur ontvangen, wordt gevraagd om een machtiging 

af te geven. U ontvangt daarvan een brief van Agora na de zomervakantie. Een 

machtiging afgeven is uiteraard niet verplicht en als u hier niet voor kiest, ontvangt u 

een factuur. 

 Ouders van instromende kinderen betalen het termijnbedrag bij de eerstvolgende 

inningsdatum na hun startdatum op school voor hun kind. Deze ouders ontvangen 

dan eerst nog een verzoek tot automatische incasso. 

 Ouders van tussentijds uitstromende leerlingen kunnen restitutie aanvragen bij de 

directie. Restitutie vindt plaats vanaf de eerstvolgende inningsdatum na verlating 

van de school. 

 

Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig en kinderen worden niet van activiteiten buitengesloten als 

ouders de ouderbijdragen niet voldoen. Tegelijkertijd kan onze school niet zonder deze 

ouderbijdragen. Een betalingsregeling treffen is ook mogelijk. Daarvoor kunt u altijd contact 

opnemen met de directie (Ron/Mirjam).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Open lessen bij Danszaandam 
5 september tot 15 september zijn er open danslessen van bij Danszaandam. 
Kom mee doen, geef je nu op voor een gratis proefles en kom proberen of je dansen ook zo leuk 
vindt.  
Klassiek ballet en moderne dans vormen de basis van de lessen, maar ook improviseren en zelf 
maken hoort erbij.  
  
Maandag: 
15.45-16.30 Klassiek en Meer voor dansers uit groep 1 en 2 
16.30-17.30 Klassiek en Meer voor dansers van groep 3, 4 en 5 
17.30-18.30 Klassiek en Meer voor dansers van groep 6, 7 en 8 
18.30-19.30 Klassiek en Meer voor dansers Voortgezet onderwijs 
  
Donderdag: 
15.15-16.00 Klassiek en Meer voor dansers uit groep 1 en 2 
16.00-17.00 Klassiek en Meer voor dansers uit groep 3 
17.00-18.00 Klassiek en Meer voor dansers uit groep 4 en 5 
  
De lessen zijn bij Fluxus, Westzijde 168 Zaandam.  
Opgeven kan door te mailen naar info@danszaandam.nl of stuur een berichtje naar 06-282556 
 

                         
 

                         
 
 
 



 
 

 
 



 

Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een groep, thuis bij je 
familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een groep leer je over anderen, de wereld 
om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk 
is om bij een groep te horen, in onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde. 

Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak, het is fijn als je 
elkaar goed kent en als iedereen het beste voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig om bij 
een groep te horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed bij je past. Kinderen 
herkennen dat. Je kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel krijgen dat anderen jouw rugzakje 
kinderachtig vinden, terwijl je er zelf nog blij mee bent. 

Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. Misschien is een kind 
haantje de voorste bij dans of voetbal, en houdt het zich een beetje op de achtergrond in het 
groepje dat samen aan een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In de 
ene groep wordt je verzorgd en in de andere groep moet je op anderen passen. In de lessen 
levensbeschouwing verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is. 

Welkom zijn 
In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de groep hoort en er 
welkom bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan centraal. Denk aan het katholieke 
gebruik van Eerste Communie, waarmee kinderen een stap zetten om onderdeel te zijn van de 
geloofsgemeenschap. Sommige kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten 
ook voorbeelden zien van ver weg, zoals het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor 
baby’s om ze welkom te heten. 
Bijzondere groepen 
In de lessen besteden we aandacht aan bijzondere groepen, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, 
hoe het zou zijn om erbij te horen. Denk bijvoorbeeld aan monniken in kloosters, zoals Trappisten 
en de Augustijnen. In deze orden leven monniken volgens strikte regels. Het ritme van de groep 
bepaalt jouw dag; waar jij je mee bezighoudt wordt aangereikt door de dagindeling van de groep. 
Het is een bijzondere manier van leven, waar kinderen in de lessen mee kennismaken. 
Een wel heel bijzondere soort van groep zijn de zwermen spreeuwen die duizelingwekkende 
patronen in de lucht maken. Er zijn prachtige filmpjes van en een enkele keer heb je het geluk om 
zo’n zwerm in het echt te zien. Ook aan die bijzondere groep wordt aandacht besteed, alleen al 
omdat het er zo fantastisch mooi uitziet. 

Zo ontdekken we in de eerste weken van het schooljaar hoe het eigenlijk is om bij een groep te 
horen. En we hopen dat dat ook een beetje helpt om ook dit jaar weer mooie en goede groepen te 
vormen op onze school.  

 

 

 
Hemel en aarde 



 

Week tegen Pesten 26 t/m 30 september 2022: Grapje! Moet toch kunnen?! 
 
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben 
zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het 
bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar 
wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor 
iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit 
een norm te worden? 
 
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorgen wij 
voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor 
verbinding en betrokkenheid en een positieve norm zet. Door mee te doen aan de Week Tegen 
Pesten, maken wij een goede start in het nieuwe schooljaar waarin wij met elkaar zorgt voor een 
fijne en veilige school. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Commissies/ nieuws/enz. 



 
Mini Dam tot Dam loop 2022 
Jaarlijks vindt in het centrum van Zaandam een Mini Dam tot Damloop voor kinderen plaats. De 
start is voor de finish van de grote Dam tot Damloop. Ruim 3.000 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
13 jaar doen mee aan deze miniloop. U heeft kunnen lezen dat wij 
volgend schooljaar een sportjaar zullen hebben en deze activiteit  
past hier heel goed bij. 
 
Er zijn drie afstanden die gerend kunnen worden: 

 0,6 km (4 t/m 7 jaar) 
 1,2 km (8 en 9 jaar) 
 2,2 km (10 t/m 13 jaar) 

 
Inschrijven 
Het zou erg leuk zijn als er veel leerlingen van de Golfbreker mee gaan rennen. Er kan hiervoor 
online ingeschreven worden via: https://www.damloop.nl/mini-damloop-zaandam. Dit kan tot 5 
september. 
De kosten zijn € 3,50,- online. Je ontvangt het startnummer met je voornaam en tijdregistratie 
thuis. De inschrijving is inclusief een unieke medaille en een flesje drinken bij de finish. Daarnaast 
ontvang je in de week na het evenement ook online foto’s op de uitslagenpagina of in de Le 
Champion app!  
 
Start, parcours en finish 
De start van de Mini Dam tot Damloop vindt plaats op de A.F. 
Savornin Lohmanstraat, vlakbij de Burcht.  Voor de start zullen er 
al de gehele dag diverse festiviteiten zijn. Eén ervan is het 
ontvangst van de kinderen door de mascotte Dammie. 
De ouders/verzorgers mogen de kinderen naar het startvak 
brengen, maar alleen bij de 4- en 5- jarige mogen de 
ouders/verzorgers ook mee rennen. De ouders/verzorgers van de 
kinderen boven de 5 jaar kunnen de kinderen weer opwachten bij 
de finish. Het verzamelpunt voor kinderen en ouders bevindt zich 
in de Fransestraat, direct rechts na de finish op de Peperstraat. 
 
 
De Golfbreker 
Na de finish op de Peperstraat, waar de grote Dam tot Damloop ook finisht, krijg je als herinnering 
een medaille en een flesje water. Daarna komen de kinderen naar het verzamelpunt voor kinderen 
en ouders. De golfbreker zal ook herkenbaar bij de finish staan met een leuke cadeautje.  
Om ook de leerlingen van de Golfbreker goed herkenbaar te laten zijn, 
zouden wij het leuk vinden om de leerlingen in een Golfbreker-shirt te 
laten rennen. Om dit shirt uit te kunnen delen zou het fijn zijn als u naast 
het online aanmelden ook een bericht stuurt dat u kind meedoet naar juf 
Linda via: linda.demetter@agora.nu 
 
 
We hopen heel veel leerlingen in een Golfbreker-shirt bij de finish te kunnen verwelkomen! 
 

 

 



 
Lotties Lees- en Luistertips  

 
Je vindt deze boeken in de online bibliotheek! 
 
 
E-book: Elin - Milouska Meulens 
 
Op wat een hele saaie, normale zaterdag lijkt, gaat 
bij Elin (11) thuis de deurbel. En vanaf dat moment 
raakt ze alles kwijt: haar vader, haar moeder, zelfs 
haar slaapkamer. Vrienden heeft ze niet, hoe komt 
dit ooit goed? Een prachtig boek over vriendschap, 
familie, pech en doorzettingsvermogen. 
 

Liever luisteren? Kan ook! 
 
 
E-book: Robonerds - Jarrett Lerner 
 
Marc krijgt een mysterieus bouwpakket en wil 
gelijk aan de slag. Het wordt een robot, maar wat 
nu? Deze robot bouwt zichzelf af! En hij eet meer 
dan Marc kan aanvullen, en zijn scheten gaan 
dwars door de muur! Dit loopt helemaal uit de 
hand!  
Spannend en grappig avontuur over Robot ROOOB 
en Marc, die dit ook nog geheim moet houden. 
 

 
Luisterboek: Miljonairskind - Ilona de Lange 
 
Van buiten lijkt het huis van Zilver oud en 
krakkemikkig, maar schijn bedriegt! Zijn 
ouders hebben ooit de loterij gewonnen, en 
onder het huis bevindt zich een ongelofelijke 
villa met alles erop en eraan! Maarja… De 
ouders van Zilver hebben liever niet dat hij 
dit aan iemand vertelt. Wat heb je er dan 
aan? Dan liggen er inbrekers op de loer. 
Spannend avontuur met humor! 
 

 



 

 

   

 

 

          



 

           

 

 



 

 

 

       



 
Een nieuw schooljaar 
Fijn om de kinderen weer op school te ontvangen en om elkaar weer te 
zien. We zijn gestart met het wennen aan de regels en routines in de 
klas, en ook het wennen aan elkaar. Hierbij hebben we groepsafspraken 
met elkaar gemaakt waar we de komende periode mee aan de slag 
gaan. Ook houden we ons de komende periode bezig met het thema: 
Kleurenmonster. Hierbij ontdekken wij de verschillende emoties en 
proberen deze ook te benoemen.   
 
Privacy-voorkeuren 
Via Parro willen wij graag elke week een update sturen met wat foto’s over wat wij die week in de 
klas hebben gedaan. Hiervoor is het belangrijk dat u in Parro alle privacy-voorkeuren invult, zodat 
wij weten of uw kind wel/niet op de foto mag.   
 
Nieuw meubilair  
Dit schooljaar hebben wij nieuw meubilair gekregen. Ook hebben de muren een likje verf gehad en 
krijgen we binnenkort nog nieuwe kasten. Wat is het al mooi geworden! Vanaf nu werken wij met 
een vaste kring, waar de kinderen ook tijdens de eet- en drinkmomenten in zitten. De kinderen 
hebben geen vaste plek aan tafel zoals voorgaande jaren. Door te werken met banken hebben we 
er ook voor gezorgd dat er meer speelruimte op de grond is. Super fijn! 
        
 
 
 
 
 
 
 
Verwachtingenbladen en startgesprekken 
Afgelopen maandag heeft u in een envelop het verwachtingenblad ontvangen. Gelieve deze 
uiterlijk vrijdag in te leveren, zodat wij dit kunnen gebruiken bij het startgesprek. Via Parro kunt u 
zich tot zondag 4 september tot 18:00 uur intekenen voor het startgesprek. De ouders van kinderen 
die net na de zomervakantie op school zijn gestart, hoeven zich nog niet in te schrijven. Zij worden 
na ongeveer 6 lesweken uitgenodigd voor een gesprekje om even te vertellen hoe het op school 
gaat.  
 
Gym 
Dit schooljaar krijgen de kinderen op dinsdag en woensdag gym van juf Linda. Nog niet iedereen 
heeft zijn/haar gymschoenen mee naar school genomen. Dit graag zo snel mogelijk inleveren bij de 
leerkracht, voorzien van naam.  
 
We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken! Groeten van de leerkrachten van groep 
1-2 (juf Eline, juf Debbie, juf Chantal, juf Nicole, juf Marije en juf Floor) 
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De eerste week zit er alweer bijna op. De kinderen hebben al veel geleerd en beginnen 
langzamerhand te wennen aan groep 3.   
  
Bij binnenkomst ruimen de kinderen hun eigen tienuurtje en lunch op en starten ze met een 
startactiviteit die op hun tafel klaar ligt.   
Daarna beginnen we meestal met schrijven. We starten in groep 3 met de blokletters en zullen 
halverwege het schooljaar de schrijfletters aanbieden. Bij het leren van de letters leren de kinderen 
ook direct het gebaar. Vraag maar aan uw kind of ze het gebaar kunnen laten zien van de letters die 
zij al geleerd hebben (i, k en m). 
hoeveel meer en minder.  Vanaf volgende week gaan wij ook starten met een dagelijks dictee. Wij 
gaan een aantal letters en woordjes opschrijven in ons dicteeschrift.  
 
Volgende week vrijdag wordt het (sport)schooljaar feestelijk geopend. U bent allen welkom tussen 
16.00 en 18.00 uur! 
 

  
  
Vanaf 12 september starten we met het thema “Mijn geschiedenis”.   
De kinderen mogen dan ook allemaal een baby-foto van zichzelf 
meenemen, zodat we deze bij de projecttafel kunnen ophangen.  
  
  
 
 

Volgende week staan de startgesprekken op het programma. U kunt 
zich hiervoor inschrijven via Parro. De bedoeling is dat het een drie-
hoeks gesprek wordt tussen kind, leerkracht en ouder. We gebruiken 
hierbij het verwachtingenblad (het is dus belangrijk dat die weer op tijd 
retour is bij de leraar!) en de nadruk ligt vooral op de kennismaking met 
elkaar.   
  
In week 37 (vrijdag 16 september) gaan we ook voor het eerst naar de bieb-bus. De kinderen krijgen 
een eigen bieb-tas met kaartje en gaan onder schooltijd op een vaste tijd naar de bieb-bus. Daar 
mogen ze twee boekjes uitzoeken op hun eigen leesniveau en twee informatieve boeken. Deze tas 
gaat dan mee naar huis, zodat ze hier thuis in kunnen lezen. Na een aantal weken moet de tas weer 
mee naar school om de boekjes te ruilen.  
U kunt in de nieuwsbreker lezen wanneer wij weer naar de bieb-bus gaan.   
  
Wij hopen er met zijn allen een gezellig schooljaar van te maken.  
  
 
Groetjes van Anne, Marije, Betty en Noah   
Met rekenen zijn we gestart met handig tellen door groepjes te maken en oefenen wij met  
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Start schooljaar  
We zijn inmiddels alweer bijna een week op school en de kinderen doen 
het heel goed! We zijn druk bezig met de groepsvorming en maken 
regels en afspraken, om het voor iedereen een fijn schooljaar te laten 
worden. We kijken ernaar uit om alle ouders/verzorgers te ontmoeten 
tijdens de startgesprekken. De inschrijflijst hiervoor is inmiddels 
geopend. 
 
 
Groepsouders 
Groep 4B is nog op zoek naar twee groepsouders. Meld u aan bij de leerkracht d.m.v. een Parro 
berichtje. In groep 4A hebben inmiddels twee ouders zich aangemeld als  
groepsouder. Bedankt hiervoor! 
 
 
Rekenen   
De afgelopen dagen hebben we geoefend met de getallen tot 100. De kinderen moesten hierbij de 
getallen op de juiste plek zetten op de getallenlijn, maar ook benoemen tussen 
welke twee tientallen het getal ligt. De kinderen gaan in dit blok oefenen met plus-en minsommen 
maken bij een splitsing. Ook gaan we plus- en minsommen oefenen t/m 20. 
 
 
Spelling   
We zijn de categorieën aan het herhalen van groep 3. We frissen de kennis op over hakwoorden, 
speciale hakwoorden en zingwoorden.  
 
 
Biebbus  
Op dinsdag 13 september (4A) en vrijdag 16 september (4B) gaan we voor de eerste keer naar de 
biebbus. Wilt u de biebtas met de vier boeken erin weer meegeven voor die dag?  
Alvast bedankt. 
 
 
Groetjes van de juffen, 
Annemieke, Sandra en Sandra 
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Nieuw meubilair 
Dit nieuwe schooljaar beginnen wij met prachtig,  
nieuw meubilair. Alle tafeltjes zijn nu even hoog  
en de stoelen zitten heel lekker.  
De muren zijn in bijpassende kleuren geverfd.  
Het ziet er erg mooi uit! 
 
 
 
Muziek 
Vanaf maandag 5 september starten de muzieklessen. In de groepen 5 leren de kinderen een 
muziekinstrument bespelen: viool en gitaar!  
 
 
Rekenen en spelling 
In groep 5 zullen we eerst alle regels herhalen die de kinderen in de groepen 3 en 4 hebben gehad, 
voordat we starten met nieuwe lesstof. 
 
 
Geschiedenis 
Wij starten het jaar met het thema ‘Jagers en boeren’. De kinderen leren dan hoe het leven in de 
prehistorie was, wat een hunebed is, hoe spullen ons vertellen hoe mensen toen leefden etc. 
 
 
Startgesprekken 
Vergeet niet om u in te schrijven voor de startgesprekken. De inschrijvingstermijn duurt tot 
zondagavond 4 september 18.00 uur.  
 
 
Wij hebben zin om er een heel leuk schooljaar van te maken en wij spreken u graag tijdens de 
startgesprekken.  
 
 
Vriendelijke groeten van de juffen, 
Nel en Nathalie  
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De eerste week in groep 6 zit er al weer bijna op. Wat is dat snel gegaan! Deze week zijn we vooral 
veel bezig geweest met groepsvorming. Ook de komende weken blijven we hier veel aandacht aan 
besteden. 
 
Startgesprekken 
Denkt u er nog aan om zich in te schrijven voor het startgesprek? Dit kan via de agenda in Parro tot 
zondag 18.00 uur. 
We kijken er naar uit om u vanaf volgende week (samen met uw kind) te verwelkomen in de klas. 

 
Thema 
Volgende week starten we met ons eerste Project: Ontdekkers en Hervormers.  
De tijd van ontdekkers en hervormers beslaat de eeuw tussen 1500 en 1600. Het 
ontdekken van de wereld is een van de belangrijke aspecten van dit tijdvak: de (in 
Europa bekende) wereld werd groter. Dit leidde tot Europese expansie: Europese 
landen kregen overal ter wereld bezit.  
 

Lezen 
Lezen is belangrijk! Op school besteden we hier dan ook veel aandacht aan. Graag willen we u 
vragen het lezen thuis ook weer serieus op te pakken. Om het leuk te houden, kunt u een beetje 
afwisselen: uw kind zelfstandig laten lezen, uw kind een stukje hardop laten lezen/u een stukje 
hardop lezen, voorlezen, vragen stellen over wat er is gelezen, etc. 
De kinderen hebben vorig schooljaar een inlog gehad voor de online bieb. Ook dit is zeker de 
moeite waard om thuis te gebruiken: www.onlinebibliotheek.nl  
 
 
Tafels  
In groep 6 is het nodig dat de tafels goed geautomatiseerd zijn!  De tafels 
worden op vele verschillende manieren toegepast. Graag willen wij u 
vragen om thuis de tafels weer te oefenen met uw kind, want we merken nu al 
dat veel kinderen de tafels niet voldoende beheersen. 
 
Groepsouders 
Beide groepen 6 zijn nog op zoek naar groepsouders. Mocht u interesse hebben, dan graag even 
een berichtje via Parro. 
 
 

Biebbus 
In week 37 gaan we naar de biebbus. Groep 6b gaat op dinsdag 13 
september en groep 6a gaat op vrijdag 16 september  
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De eerste week zit er bijna op. De kinderen en leerkrachten hebben hun draai weer aardig 
gevonden en we gaan er samen vooral een gezellig en leerzaam schooljaar van maken.  
 
Thema: Op leven en dood 
In het eerste thema dat we in groep 7 behandelen ontdekken de kinderen van alles rond het thema 
leven en dood. Zo kijken ze naar de kringloop van het leven, vergelijken ze de verschillen tussen 
levend geboren worden en in een ei, onderzoeken ze wanneer iets eigenlijk leeft en lossen ze een 
moord op waarin ze al hun kennis over planten, dieren en mensen gebruiken. 

          
 
Muziekonderwijs 
Dit schooljaar is er voor de groepen 7 weer muziekonderwijs.  
Deze lessen worden gegeven door een vakdocent. De kinderen 
 leren spelen op een keyboard en een gamelan. Twee zeer  
uiteenlopende muziekinstrumenten. Er wordt toegewerkt naar 
 een presentatie voor de ouders en we zijn benieuwd naar de  
muzikale talenten in de groep. 
 
              
Groepsouders 
Voor beide groepen 7 zijn wij op zoek naar groepsouders. Vindt u het leuk en heeft u tijd om af en 
toe op school te helpen of iets te regelen, geef u dan op bij de leerkracht via een Parro bericht. 
 
Biebbus 
De biebbus staat er op dinsdag 13 september voor groep 7a en op vrijdag 16 september voor groep 
7b. Het zou fijn zijn als alle kinderen op deze dag hun biebtas mee naar school nemen. 
 
Stagiaire 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Nienke de Ridder en ik ben 19 jaar. Ik ben derde jaars  
student aan de Ipabo Amsterdam. Komend halfjaar loop ik stage op  
De Golfbreker bij  juf Evelyn in groep 7a. Ik kijk er naar uit om mij hier  
als leerkracht verder te ontwikkelen. 
Tot morgen! 
 
Groeten, Nienke  
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Frisse start 
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op! We zijn met een frisse  
start begonnen en richten ons op dit moment voornamelijk op de  
groepsvorming en een stukje opfrissen m.b.t. de lesstof.  
 
 
Startgesprekken 
Vanaf volgende week zullen de 1e startgesprekken plaatsvinden, inschrijven hiervoor kan tot 
zondag 4 september 18.00 uur.  
 
 
Groepsouders 
In beide groepen 8 zijn we op zoek naar groepsouders die ons het komend schooljaar willen 
ondersteunen. Mocht u interesse hebben, graag een berichtje via Parro.  
 
 
Blink wereld  
Als project starten met het thema “Geschiedenis als theater”.  
Hoe was het dagelijks leven van gewone mensen door de eeuwen heen? 
 De kinderen gaan het in dit thema onderzoeken. Ze herhalen hiermee 
 belangrijke kenmerkende aspecten van de tijdvakken monniken en  
ridders, steden en staten, ontdekkers en hervormers en de Gouden Eeuw. 
 
 
 
Huiswerk en agenda 
Nog niet alle kinderen zijn in het bezit van een agenda. Wij starten volgende week met het gebruik 
van de agenda en op korte termijn zullen de kinderen huiswerk meekrijgen.  
 
 
Boekbesprekingen 
We zullen binnenkort een rooster maken voor het houden van 
een boekbespreking. Data ontvangt u binnen enkele weken van  
ons via Parro.  
 
 
 
We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken met elkaar! 
 
Monique, Rosanne en Hiske.  
 

 
Nieuws uit de groepen 8 


