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Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de nieuwsbrief van april 2021. Via deze nieuwsbrief 

informeren wij u over zaken die op dit moment actueel zijn, binnen 

de school. Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Maaike Kerssens 
 

 

Studiedag vrijdag 02-04-2021 

Op vrijdag 2 april waren de leerlingen vrij en had het team een 

studiedag. De dag bestond uit een ochtend- en middagprogramma. 

Na een centrale start zijn alle groepsleerkrachten aan het werk gegaan 

met de toets-uitslagen van de midden toetsen. Naar aanleiding van de analyses van de toetsen hebben zij 

voor de basisvakken (rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling) een plan van aanpak 

gemaakt. In dit plan staat beschreven welke niveaus en behoeften er binnen de groep zijn en op welke 

manier de verschillende niveaus 'bediend’ worden.  

Rond 12.00 uur hebben we onder (bege)leiding van Iris, de vakleerkracht gym, bewegingsspellen gedaan. 

Dit was erg leuk en inspirerend. De spellen kunnen namelijk ook goed uitgevoerd worden met onze 

leerlingen. Na het spelelement hebben we genoten van een heerlijke 

lunch.  

In de middag kwam een externe van BLINK! (methode wereldoriëntatie) 

een training geven. Hierdoor is het team (nog) beter toegerust om de 

lessen van BLINK! vorm te geven. Kortom, het was een goede inhoudelijke 

dag, waar ook ruimte was voor ontspanning en het ontmoeten van elkaar. 

Schoolplein 

Zoals u wellicht is opgevallen, wordt ons schoolplein steeds mooier. Danny, de conciërge, is bezig met het 

maken van borders. Het plein wordt hierdoor groener. De bedoeling is dat groepen van de school of de 

buitenschoolse opvang onder begeleiding van de groepsleerkracht/pedagogisch medewerker t.z.t. ook 

zaadjes/bolletjes kunnen planten in de bakken/borders.  

 

Door de jaren heen, zijn deze lijnen die op het speelplein 

staan, vervaagd. Indien het weer het toelaat zal Danny de 

(speel)lijnen, die op het plein getekend zijn, opnieuw 

aanbrengen. Daarnaast zullen er een aantal nieuwe 

spellijnen worden aangebracht. Dit is op initiatief van Iris. De 

spellen die zij aanbiedt in de gymles kunnen (ook) gespeeld 

worden op het schoolplein. 
 

Geplande 

evenementen 

23-4-2021 

Koningsspelen 

24-4-2021 

Meivakantie t/m 9 mei 

13-5-2021 

Hemelvaart, 13 en 14 mei, 

leerlingen vrij 

 

Belangrijke mededeling 
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Schoolplein beweeglijker maken  

Spelen is leuk en moet ook leuk blijven. Al spelend doen 

kinderen belangrijke ervaringen op die in het dagelijks leven 

van pas komen. Tijdens het spelen kunnen ze energie kwijt, 

informatie verwerken, nieuwe ervaringen opdoen, leren met 

elkaar om te gaan, samenwerken en gewoon plezier maken 

in de buitenlucht. Tegenwoordig zijn veel buitenspel plekken 

zo ingericht dat ze bewegen niet altijd stimuleren. Kinderen 

raken sneller verveeld en er ontstaan bijvoorbeeld ruzies en 

gedoetjes. Om dat te voorkomen willen wij het schoolplein 

beweeglijker maken met spellen die de grondvormen van 

bewegen stimuleren. 

Multifunctionele spellen met 

oneindig veel mogelijkheden. 

Op de foto’s een idee van hoe het eruit gaat zien:  

 

 

 

 

 

Alternatieve koningsspelen 

Vanwege de huidige corona maatregelen is het dit jaar niet mogelijk om een grootschalige sportdag te 

organiseren. Maar we willen de dag niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben we besloten om toch 

iets kleins te organiseren. Vanuit sportservice worden er allerlei spelletjes klaargezet op het plein en het 

sportveldje naast de school. Alle groepen gaan ongeveer een uurtje naar buiten om gezamenlijk te kunnen 

bewegen. De groepen blijven gescheiden tijdens de spellen en wissel momenten. Binnen gaan de 

leerlingen in de eigen klas ook aan de gang met leuke spelletjes. Zo willen we er met zijn alle toch nog een 

leuke Koningsspelen dag van maken.  

 

Pleinwacht 

Vanaf 11.00 uur tot 13.00 lopen er krachten buiten die de leerlingen begeleiden tijdens het buiten spelen. 

Deze krachten houden toezicht, stimuleren de leerlingen bij het buiten spelen en helpen bij kleine 

ongelukjes als dit nodig is. Kortom, een belangrijke en leuke taak, waardoor je de leerlingen en de 

teamleden van onze school beter leert kennen! Op donderdag zijn we nog op zoek naar een vrijwilliger die 

pleinwacht wil lopen. U loopt buiten met twee groepen, samen met een collega. Met elk (half) uurtje zijn 

we geholpen. U kunt hiervoor een vergoeding ontvangen. 

Mocht u tussen 11.00 uur en 13.00 tijd en zin hebben, kunt u zich melden bij Maaike.  
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Corona 

Alle groepen en teamleden zijn momenteel op school. En dat is zó fijn! Het geeft 

rust en stabiliteit als iedereen er is. Laten we dit volhouden! 

 

Kamp en musical groep 8  

Achter de schermen wordt nagedacht hoe én of we het kamp en de musical door kunnen laten gaan. Ons 

streven is om zoveel mogelijk door te laten gaan en anders te kijken naar een leuk alternatief. Uiteraard 

hangt veel  af van de corona-maatregelen. De ouders van de groep worden op de hoogte gehouden. 

Musical filmen 

Wij zijn voor groep 8 op zoek naar een ouder/verzorger die het leuk vindt (en over de spullen beschikt) om 

de musical van groep 8 te filmen (juni). Wij willen de kinderen dit graag meegeven als aandenken aan het 

eind van dit schooljaar. 

Wilt u dit doen, of kent u iemand die dit zou willen doen? 

Stuur dan een mailtje naar: m.ros@zaanprimair.nl  

 

Alvast bedankt! 

Juf Mara 

 

 

 


