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Belangrijk: Vrije dag alle kinderen: 12 juli 2019
In verband met de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw zijn alle kinderen op vrijdag 12 juli
(de dag voor de zomervakantie) vrij.
De leerkrachten kunnen zich op deze dag dan volledig richten op de verhuizing.
We zijn inmiddels druk bezig met de planning van de verhuizing en de inrichting van het gebouw.
Wij kunnen niet wachten tot we het kunnen betrekken!

Rapporten en citogegevens
Op woensdag 13 februari staan aan het einde van de middag de rapporten en
eventuele citogegevens in DigiDUIF voor u klaar.
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Nieuwe rapporten groepen 1-2
Als uw kind 3 maanden onderwijs heeft gehad, krijgt het een rapport. Dit
rapport ziet er vanaf dit schooljaar anders uit dan u misschien gewend bent.
Het nieuwe rapport wordt gemaakt in Kijk!, het digitale observatie- en
registratie-instrument waarmee wij werken.
In Kijk! wordt door alle leerkrachten twee keer per jaar geregistreerd op basis van de dagelijkse
observaties op alle ontwikkelingsgebieden. Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen wordt
duidelijk wat uw kind al kan en wat de volgende stap in zijn/ haar ontwikkeling is.
In het ouderrapport wordt, aan de hand van die ontwikkelingslijnen heel duidelijk aangegeven
hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. U ontvangt bij het rapport nog een extra uitleg op
papier.

Oudergesprekken
Tussen 25 februari en 8 maart vinden de oudergesprekken weer plaats.
Tijdens deze gesprekken gaan u en de leerkracht in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U
ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging via DigiDUIF.
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Agenda
Datum

Activiteit

Aanvullende informatie

Februari 2019
1-2
11-2

Nieuwsbrief nr. 5
Excursie ‘Boter, kaas en eieren’ gr. 3A
Excursie ‘Boter, kaas en eieren’ gr. 3B

12-2

Excursie ‘Boter, kaas en eieren’ gr. 3C

13-2

15-2
16 t/m24-2
25-2 t/m 8-3
26-2

Rapporten opengesteld in digiDUIF
Informatiebijeenkomst voor ouders nieuwe
leerlingen
Voorronde schoolschaken
Studiedag: Alle kinderen vrij !!!
Voorjaarsvakantie: Alle kinderen vrij!!!
Facultatieve oudergesprekken
Excursie ‘Zaanstreek onder water’ gr. 7A

27-3
28-2

Voorronde schoolschaken
Excursie ‘Zaanstreek onder water’ gr. 7B

8:30-10:30 uur; Molenmuseum
Zaandijk
13:00-15:00 uur; Molenmuseum
Zaandijk
8:30-10:30 uur; Molenmuseum
Zaandijk
Na 17:00 uur
10:30 uur; dependance
14:30-16:00 uur

9:00-12:00 uur; Molenmuseum
Zaandijk
14:30-16:00 uur
9:00-12:00 uur; Molenmuseum
Zaandijk

Maart 2019
1-3
5-3

6-3
7-3
11-3
13-3
14-3
15-3
20-3
25-3

Nieuwsbrief nr. 6
Cultuurmenu: Workshop eigenwijs wonen gr.
5A
Cultuurmenu: excursie Zaanstreek onder gr.
7C
Schoolschaken hoofdtoernooi
Cultuurmenu: Workshop Eigenwijs wonen gr.
5B
Cultuurmenu: Workshop Eigenwijs wonen gr.
5C
Leerlingenraad
Schoolschaken: Jaap Kruijver Cup
Cultuurmenu: excursie De meester schrijft gr.
4B
Cultuurmenu: excursie: Een molen voor-jeproefje gr. 3A en3B
Cultuurmenu: excursie: Een molen voor-jeproefje gr. 3C
Cultuurmenu: workshop: Bouwers van de
toekomst gr. 6A

14:30-16:00 uur

10:30-11:30 uur; teamkamer
14:30-16:00 uur
Molen de schoolmeester
Molenmuseum
Molenmuseum
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26-3
27-2
28-3
29-3

Cultuurmenu: workshop: Bouwers van de
toekomst gr. 6B
Cultuurmenu: excursie: Pluis gr. 1/2A en B
Cultuurmenu: workshop: Bouwers van de
toekomst gr. 6C
Cultuurmenu: excursie: Pluis gr. 1/2A en B
Nieuwsbrief nr. 7

Molenmuseum
Molenmuseum

Bericht van buitenaf
Uilenballen pluizen op stadsboerderij Darwinpark Zaandam
Op zondagmiddag 3 februari kan jong en oud op stadsboerderij Darwinpark te Zaandam onder
leiding van educatief medewerker Flip Valk uilenballen uitpluizen. Voor en na het broedseizoen
overnachten uilen vaak samen op een vaste plek. Een roestplaats noemen we dat. Ook in de
Zaanstreek zijn roestplaatsen te vinden. Meestal wordt hier geen ruchtbaarheid aan gegeven om
verstoring te voorkomen. Onder bomen waar uilen in zitten liggen altijd uilenballen. Dat zijn pluizige
ballen, met restanten botten en haartjes van de prooi , meestal muizen. Het is super interessant om
deze ballen uit te pluizen. Want aan de botrestanten -met name de schedeltjes- kan je zien welke
muizensoort is opgegeten. Uit sommige uilenballen komt een compleet muizenskelet tevoorschijn!
De kosten voor deelname bedragen € 2,- p.p. Daarvoor krijg je een uilenbal, een zoekkaart en een
“muizenplattegrond” waarop je gevonden botjes kan vastlijmen. Voor het pluizen zijn pincetten en
ander gereedschap beschikbaar. Wie extra uilenballen wil uitpluizen betaalt daarvoor € 0,50 per stuk.
Zoekkaart en muizenplattegrond mogen deelnemers uiteraard mee naar huis nemen. LET OP:
contante betaling. Geen pin aanwezig.
Deze activiteit start om 13.00 uur in de educatieve ruimte van de boerderij en eindigt om 16.00 uur.
Kom op tijd want vol is vol!
Meer info op www.zaansnatuurmilieucentrum.nl of de facebookpagina van de stadsboerderij. Het
adres van de boerderij: De Weer 31 1504AH te Zaandam .

