
 

Nieuwsbrief 03 

Week 39 en 40 18 september t/m 02 oktober 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Themakrant 

• PARRO – privacy (herhaalde oproep) 

• Schoolfotograaf 

• Kinderboekenweek 

• Pop-up museum 

• Brede schoolactiviteiten 

• Nieuws van de ouderrraad 

• Ingekomen post 

 
THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is. Bij deze 
nieuwsbrief vindt u het eerste exemplaar van dit schooljaar, met daarin informatie over: 
Groep OBB - Thema ‘Wij werken in ons eigen restaurant’. 
Groep 5-6 - Thema ‘Ik word Romein expert’. 
Groep 7-8B - Thema ‘Ik schrijf mijn dagboek in de oorlog’. 

 

PARRO - privacy 

In Parro kunt u de privacy-voorkeuren aangeven ten aanzien van het omgaan met beeldmateriaal van 
uw kind. Via uw account kunt u dit voor uw kind(eren) regelen. Deze mogelijkheid staat open tot 01 
oktober. Er is een beperkt aantal ouders dat daar gebruik van heeft gemaakt. We vragen u dit alsnog 
te doen. Jaarlijks kunt u het bij de start van het schooljaar aanpassen, als zich wijzigingen voordoen.  

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op dinsdag 29 september is de schoolfotograaf op school. Hiervoor wordt een rooster gemaakt. 
Gezien de Coronamaatregelen is er dit jaar geen gelegenheid om met broertjes en zusjes, die niet 
(meer) op school zitten, op de foto te gaan. Er worden van de kinderen op school wel broertjes en 
zusjes foto’s gemaakt. 
 
De groepsfoto’s welke aan het eind van het vorige schooljaar zijn gemaakt zijn, indien daar behoefte 
aan is, via de algemene mail van school op te vragen. U krijgt dan de foto via de mail toegestuurd. 

  

KALENDER 
21-09 MR-vergadering 
29-09 Schoolfotograaf 
30-09 Start kinderboekenweek 
02-10 Nieuwsbrief 
12 – 16 okt. Herfstvakantie 
 



KINDERBOEKENWEEK 
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. 
Ook dit jaar besteden we daar op school uitgebreid 
aandacht aan.  We houden een feestelijke opening 
samen met de kinderen. Lezen en boeken vormen een 
belangrijk onderdeel van het onderwijs op onze 
school. We besteden dan ook veel aandacht aan het 
plezier dat lezen je kan geven. In de kinderboeken 
week doen we daar altijd een schepje bovenop. Er is veel aandacht voor lekker lezen. Er is een aantal 
voorleesmomenten gepland. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘En toen’. We gaan 
terug in de tijd en brengen de geschiedenis tot leven. De kinderen ontdekken werelden van vroeger. 
We lezen spannende verhalen over ridders, de oorlogstijd of over de oudheid. Je lekker verliezen in 
de wereld van het boek. 
 

EN TOEN 
Zoals u hierboven hebt gelezen besteden we weer uitgebreid aandacht 
aan de kinderboekenweek. Om de school extra in het historische thema 
aan te kleden willen we een pop-up museum inrichten. Daarvoor zijn we 
op zoek naar voorwerpen van vroeger. Het zou fijn als de kinderen deze 
mee naar school kunnen nemen. Zij kunnen wellicht het verhaal erbij 

vertellen. Uiteraard gaan we zorgvuldig met de items om. We willen het tentoonstellen in de 
vitrinekasten. Als u zelf de voorwerpen wilt afgeven kunt u bij de conciërge terecht. Het pop-up 
museum wordt bij de start van de kinderboekenweek geopend en zal tot aan de herfstvakantie een 
plek in de school hebben. 
 

BREDE SCHOOLACTIVITEITEN 

Ook dit schooljaar worden er weer veel activiteiten aangeboden in het 
brede schoolprogramma. Samen met Tinteltuin en Ayundo vormen we 
de brede school coalitie Waterrijk.  
U kunt via het systeem GRAS uw kind inschrijven.  
Op de website staat een directe koppeling naar het programma.  
https://www.icb-octant.nl/onderwijs/extra-activiteiten/  
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten gepland: 
 

 

Kleuterkliederen 
(groep 1-2-3) 

Dinsdag: (15.30 -16.30 uur) 
20 okt.,  27 okt., 03 nov., 10 nov., 17 nov., 24 nov.,  
01 dec.,  08 dec. 

 

Proefjesclub 
(groep 3-4-5-6) 

Donderdag: (15:30 – 16:30 uur) 
22 okt.,  29 okt., 05 nov., 12 nov., 19 nov., 26 nov. 

 

Typetuin 
(groep 6 t/m 8) 

Donderdag: (16.00 – 17.00 uur) 
01 okt., 08 okt., 22 okt., 05 nov., 19 nov., 10 dec.,  
17 dec., 14 jan. 

 
 
  

https://www.icb-octant.nl/onderwijs/extra-activiteiten/


NIEUWS VAN DE OUDERRAAD: 

De eerste vergadering dit schooljaar voor de OR was op 1 september.  
Dit keer heeft de vergadering op veilige afstand van elkaar op school plaatsgevonden.  
Tijdens de vergadering zijn er vooral algemene zaken besproken: 
• De budgetten van het nieuwe schooljaar zijn doorgenomen. 

• Stand van zaken van de evenementen en zeker met oog op corona.  

Dat vraagt toch wat meer creativiteit soms bij bepaalde evenementen.  

Vanuit de OR kijken we waar we zouden kunnen helpen. 

• Er zijn vanuit de reserves van de ouderbijdrage boeken besteld voor de Kinderboekenweek die 

eraan zit te komen. 

• Schoolfotograaf komt 29 september 

Ingekomen post  
 

WELKOM OP SCHOOLTUINEN 
Helaas – dit jaar geen open avond voor ouders. Wij zien daar vanaf vanwege het 
coronavirus. We willen kinderen met een schooltuintje echter wel de kans geven 
hun tuintje te laten zien aan belangstellenden. Daarom is de schooltuin op alle 
dinsdagen en donderdagen tot de herfstvakantie geopend voor geïnteresseerde 
ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, 
vrienden, buren, enzovoort. Er is van alles te 

koop op de tuin. Mooie pompoenen, heerlijke jam en 
ingemaakte courgettes. Ook kun je plantenzaad kopen waarmee 
je thuis je eigen groene paradijsje kan creëren.  De pluktuin is 
op deze dagen eveneens geopend. Voor 3 euro heb je al een 
prachtige bos bloemen in huis! Kom dus langs op de Schooltuin 
in het Darwinpark.  
 
Voor meer informatie: 06-13830379 
E-mail:  info@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
Adres:  De Weer 31, 1504 AH Zaandam  
 

MUZIKALE RONDREIS DOOR HEEMTUIN 
 
Aanstaande zondag treedt Gonda Kaai op in de heemtuin. Gonda is 
historica en harpiste. Zij begeleidt zichzelf op harp en neemt je mee op 
een boeiende fantasiereis door de wijde wereld. De hoofdpersoon in 
haar voorstelling is een vrouw uit de middeleeuwen. Zij gaat op zoek 
naar een bloem die niet alleen van de zon houdt, maar ook van de 
maan.  
 
Zonnemaanbloem is een sprookjesachtige vertelling met harpmuziek uit 
vele landen. De voorstelling is bestemd voor jong en oud. De heemtuin 
staat garant voor een bijpassend sfeervol decor.  
 
Wanneer:  Zondag 20 september, 14.00 uur 
Waar:  heemtuin, Zaandam. 
Toegang  is gratis, maar een donatie wordt zeer op prijs gesteld! 

mailto:info@zaansnatuurmilieucentrum.nl

