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Tam-tam
Bedankviering ouders
Afscheidsavond groep 8

Do 12 juli

Tam-tam
Voetbaltoernooi
groepen 6,7,8
VAKANTIE
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Mees de Mooij (8 jaar) - groep 4 - A
Djalyssa Wals (6 jaar) - groep 2 - B
Rafa Barsoum (10 jaar) - groep 5 - B
Fay Gerritsen (5 jaar) - groep 1 - C
Lois Hoogenbergen (8 jaar) - groep 4 - A
Berat Oztürk (9 jaar) - groep 5 - B
Marley Tanasale (8 jaar) - groep 4 - A
Ceyda Kara (7 jaar) - groep 3 - A
Mira Narain (12 jaar) - groep 8 -

Afscheid groep 8
Groep 8 is onder leiding van Michelle, Maud & Jos al sinds de meivakantie bezig met de voorbereiding van
The Gr8est Show. Het idee van deze vorm van afscheidsshow is dat iedereen in z’n talent wordt gezet.
Acteertalenten zijn in de show te gast als bv. de acteurs van FC Kip, zangtalent komt aan z’n trekken in het
openingslied en op de achtergrond helpen kinderen met het editen van filmpjes of het managen van het
licht en geluid. Vandaag spelen we de show nog twee keer door en morgen is de officiële generale
repetitie. Daarna zijn er drie shows:
- maandag 16 juni: de kinderen spelen de show voor groep 4 t/m 7 en jongere broertjes en zusjes
- dinsdag 17 juni: de kinderen spelen de show om 10.30 u voor alle genodigden die ze maar willen. Als u zin
heeft om te komen kijken, dan bent u van harte welkom.
- dinsdag 17 juni in de avond: we vieren het officiële afscheid van onze groep 8-ers in intiem gezelschap.
Ieder kind krijgt twee uitnodigingen, voor hun ouders. We starten met de Red Carpet Show, spelen daarna
The Gr8est Show en maken er tot ongeveer 22.00 u o.l.v. DJ Jeremie nog een gezellig feestje van.
Kleuterbouw
In alle klassen wordt er al druk opgeruimd en schoon gemaakt. Gelukkig helpen een heleboel ouders mee
door materiaal mee te nemen naar huis, heel erg fijn! Mocht u nog mee willen helpen met de
eindschoonmaak op woensdagavond 18 juli, dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht. Aanstaande
woensdag 18 juli om 8.30 wordt er in de klassen afscheid genomen van groep 2 en de klassenouders. Alle
ouders van groep 2 zijn welkom om te komen kijken. Donderdag 19 juli is de laatste schooldag, vrijdag zijn
de kinderen vrij.

Het zomercadeautje van de Bibliotheek

Lekker lezen in de vakantie? Heel belangrijk om het lezen in de vakantie bij te houden, zodat in het nieuwe
schooljaar er geen terugval is. Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat
scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid
bent van de Bibliotheek. Er zijn ook luisterboeken die je kunt downloaden, heerlijk voor in de auto of voor het
slapengaan. Kijk snel op www.debieb.nl
Veel leesplezier!
Gymrooster
Het gymrooster voor het schooljaar 2018-2019 is bekend. U vindt het hele rooster in de bijlage. Niels Dijkhuizen
geeft de gymlessen aan alle groepen. Op maandag, dinsdag en vrijdag zijn de lessen aan de P.A. van
Meverstraat. Op donderdag zijn de lessen in de Volleyhal naast het Compaen. We gaan hier lopend met de
kinderen naar toe, alleen groep 7a (Marloes & Monique) start hier al om 8.30 u. De groep 8 krijgt in twee
groepen van 17 kinderen gym, iedere dinsdag en nog zo’n 20 keer op vrijdag als er geen talentencircuit is,
extra lang (een uur). De eerste gymles is meteen de eerste dag na de vakantie, van 13.45 – 14.30u. Dan
heeft groep 2-3 van Ingeborg/Petra gym. Ze mogen dus hun gymspullen meenemen.

Ouderbedankshow
Morgenmiddag is de ouderbedankshow in de speelzaal van 13.15 – 14.15 u. De inloop is vanaf 13.00 u. Wees
van harte welkom, we bedanken graag alle ouders, dus twijfel niet om te komen. Het hele programma vindt
u in de PDF in de bijlage van deze Tam-tam.
Afsluitend voetbaltoernooi voor groep 6 t/m 8 in de Volleyhal (Compaen)
Volgende week donderdag, de laatste schooldag van dit schooljaar, starten de groepen 6 t/m 8 in de
Volleyhal. De leerkrachten zijn hier vanaf 8.15u aanwezig. Marloes, Kayleigh, Michelle, Kirsten en Jos zijn in
sportieve outfit van de partij om de teams te supporten, punten te tellen of te ondersteunen in hun rol als
scheidsrechter. De kinderen moeten om 8.30u omgekleed in de zaal aanwezig zijn. We raden de kinderen
aan om in hun tas extra water mee te nemen en naast het fruittienuurtje een (gezonde) koek voor de
energie. Rond 12.15u willen we weer op school zijn voor de lunch, buiten spelen en om het schooljaar af te
sluiten.

Einde schooljaar en activiteiten

Het schooljaar loopt alweer naar het eind. A.s. vrijdag is er als bedankje voor alle hulp een show
georganiseerd (om 13.30 uur). Volgende week dinsdag nemen we afscheid van de kinderen van groep 8
die uit gaan vliegen naar het voortgezet onderwijs.
Alle groepen zijn klaar voor volgend schooljaar, de kalender en de schoolgids kunnen in de vakantie naar
de drukkerij en de verbouwingsvoorbereidingen verlopen goed.
Het schooljaar is weer snel gegaan en wij kijken stiekem alweer uit naar het volgend schooljaar.
Inzet laptops en digitalisering rekenverwerking
Met ingang van volgend schooljaar gaan we met de groepen 4 t/m 8 de rekenverwerking door middel van
SNAPPET inzetten. Uit onderzoek blijkt dat de digitale verwerking van het rekenen hogere opbrengsten
oplevert (bron: Kennisnet). We hebben gekozen om dit alleen voor van het rekenen te doen, omdat voor
andere vakken nog niet bewezen is dat het meer oplevert. Een van de voordelen van SNAPPET is dat de
kinderen meer op niveau de verwerking aangeboden krijgen en dat ieder kind een eigen tablet heeft om
op te werken. Voor de groepen 7 en 8 hebben we voor ieder kind een laptop aangeschaft. Volgend jaar
wordt bovenschools onderzocht welke tablets geschikt zijn voor jonge kinderen om daarna over te gaan tot
aanschaf.
Rapportages en verwerking
We gaan volgend jaar een aanpassing doen in de rapportage. Dat wil zeggen dat we de rapporten gaan
digitaliseren. Voor ouders prettig, omdat u digitaal kunt zien hoe uw zoon/dochter zich ontwikkelt en voor de
leerkrachten prettig omdat het systeem de opbrengsten meteen verwerkt. Dit is weer een nieuwe
ontwikkeling in de ouderbetrokkenheid.
Nieuwejaarsreceptie en planningsgesprekken
Op woensdag 5 september houden we een Nieuwejaarsreceptie voor alle ouders en hun kinderen.
U bent uitgenodigd om woensdagochtend (hernieuwd) kennis te maken met elkaar en de leerkracht.
We zorgen voor koffie/thee en wat lekkers en we hopen dat u de moeite wilt nemen om aanwezig te zijn.
De receptie is van 8.30 - 9.00 uur in de nieuwe groep van uw kind. Het is ook een mooie gelegenheid om
onze nieuwe vleugel te bekijken.
Door de leerkracht(en) wordt u uitgenodigd om samen met uw kind in gesprek te gaan. U kunt aangeven
wat voor uw kind belangrijk is en er wordt samen met u een communicatieplan besproken. Dit houdt in dat
besproken wordt hoe en met welke frequentie u contact heeft met elkaar.
'De kinderen zijn bij het gesprek aanwezig, omdat we het belangrijk vinden dat ouders en leerkracht op
dezelfde lijn zitten. Dit is belangrijk voor een kind, omdat het duidelijkheid geeft en dezelfde regels en
afspraken thuis en op school gelden.
Hulp bij de verhuizing en laatste schooldag
Nog even voor alle duidelijkheid:
Vrijdag 20 juli is er ivm de verbouwing en verhuizing geen school voor de kinderen (er stond oorspronkelijk tot
12.00 uur naar school). Ik geef geen verlof voor de donderdag de 19de juli en we gaan er vanuit dat uw
kind deze dag aanwezig is op school. Bij afwezigheid van uw kind zijn we verplicht dit te melden bij leerplicht
Zaanstad. We kunnen ook een ongeplande controle krijgen op school.
Als u ons nog wilt helpen om alvast donderdagmiddag meubilair en dozen uit de groepen te verhuizen dan
zijn we daar ontzettend blij mee! De bovenverdieping van het Eiland wordt verhuisd door een verhuisbedrijf,
omdat we niemand met meubilair en dozen de trap af willen laten gaan.
Omdat we volgend schooljaar de bouwen zo veel mogelijk bij elkaar willen hebben, wordt het een flinke
verhuizing. Na de vakantie geven we graag een rondleiding door het aangepaste gebouw.
De ingang voor de kinderen van de groepen 3, 7, 7, en 8 wordt de zijdeur naast de huidige groep 6/7 en
dan door de nieuw aan te leggen doorgang. We krijgen ook een groter magazijn/opbergruimte en een
werkplein voor het zelfstandig werken.
Verhuizingen
Bij verhuizing krijgt u een OWR ( onderwijskundig rapport) mee, dat ook naar de nieuwe school gaat.

