
Nieuwsbrief  november 2017 

 

  
In dit nummer: 

1. Nieuws uit het team 

1. Oudergesprekken 

1. Eu-schoolfruit 

2. Open dag 

2. Brede school 

2. Sinterklaasfeest 

2. Bijzondere dagen 

 

 

 

 

 

 

 
Noa, dochter van juf Marilyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekenmarkt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nieuws uit het team 
Op vrijdag 27 oktober is de dochter van juf Marilyn geboren. Ze heet 

Noa, weegt 2925 gram en is 49 cm lang. We wensen juf Marilyn en 
haar gezin een mooie kraamtijd. 
Op woensdag 8 november komt juf Linda na haar zwangerschapsverlof 
weer terug in groep 1/2 op de locatie Vissershop. We nemen afscheid 
van juf Isabelle. Juf Isabelle werkt vanuit de invalpool van Zaan Primair 
en komt wellicht in de toekomst nog wel een keertje bij ons op de 
Voorzaan invallen. 

 

Oudergesprekken 

De komende oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 zijn in de week van 
14 november en de week erna. U krijgt via DigiDuif een uitnodiging van 
de leerkracht van uw kind om u hiervoor in te schrijven. De 

leerkrachten zullen meerdere dagen tot 16.30 uur aanbieden en 1 dag 
tot 18.00 uur.  
Op de Voorzaan willen we alle ouders regelmatig informeren over de 
ontwikkeling van hun kind(eren) en daarnaast vinden we het 
eigenaarschap van leerlingen erg belangrijk. U bent gewend om in 
februari bij het rapportgesprek samen met uw kind te komen. Dit 

schooljaar doen we het anders.  
Ouders van groep 1 en 2 
In november worden de ouders van groep 1 en 2 uitgenodigd voor een 
10 minuten gesprek.  
Ouders van groep 3 t/m 7 
In november worden de ouders van groep 3 t/m 7 samen met hun kind 
uitgenodigd. Uw kind krijgt vooraf aan het gesprek een formulier mee 

om thuis met u het gesprek voor te bereiden. Op de dag van het 
gesprek kunt u eerst samen met uw kind het werk in de werkboekjes of 
op de Snappet bekijken en volgt het leerkracht-ouder-kindgesprek. 
In februari zijn de gesprekken rondom het rapport, de methodetoetsen 

en de citoresultaten. Deze gesprekken zijn alleen met de ouders. 
 

Eu-schoolfruit  
Van 13 november tot en met 20 april doet de Voorzaan weer mee aan 
het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de 

klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende 
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-
uurtje om in de klas op te eten. De drie vaste groente- en fruitdagen 
worden: woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u dus 
geen 10-uurtje mee te geven. Met EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is 
niet alleen gezond, maar ook leuk!  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 
Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-

Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden 
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de 

ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U 
kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl    
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/
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TOPklas geneeskunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dag woensdag 22 november  
Woensdag 22 november 2017 zullen onze beide locaties van 8.30 uur  
tot 12.00 uur geopend zijn voor nieuwe ouders die een school voor hun 
kind zoeken. Op beide locaties zijn rondleidingen. 
Via de gemeente Zaanstad krijgen we geen lijsten meer met de namen 
van 2- en 3- jarigen die in onze buurt wonen. Dit mag niet meer omdat 

de privacy wetgeving is aangepast. 
Ouders van de Voorzaan, u kunt ons helpen door ouders van 2- en 3-
jarigen bij u in de buurt persoonlijk uit te nodigen voor deze open dag. 
Wanneer u wilt, kunt u hiervoor een informatiebrochure ophalen. 
 

Brede School 
De komende periode kunt u uw kinderen via de website van de 
Voorzaan (www.voorzaan.nl ) aanmelden voor: 
Kidsfit is voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 die graag willen 
bewegen op een speelse manier en die lekker in hun lijf willen zitten. 

Naast gezond bewegen leren we kinderen ook over het belang van 

gezonde voeding en een gezonde leefstijl. De eerste les op dinsdag 7 
november om 15.30 uur in de gymzaal is een promotie les, voor de 
andere lessen kunt u uw kind aanmelden. 
Move to the music kleuters 
Er wordt gedanst op bekende liedjes en spelenderwijs werken we aan 
verschillende dansstijlen. In een uur wordt er aandacht besteed aan 

motoriek, creativiteit en muzikaliteit. Uiteraard staat plezier voorop. 
De lessen starten op donderdag 9 november in de gymzaal.  
Move to the music groep 3 t/m 8 
Er wordt gedanst op bekende liedjes en spelenderwijs werken we aan 
verschillende dansstijlen (bijvoorbeeld hiphop, streetdance new-style 
en andere stijlen). In een uur wordt er aandacht besteed aan motoriek, 
creativiteit en muzikaliteit. Uiteraard staat plezier voorop. Een super 

swingende les voor alle niveaus! Deze lessenreeks is voor zowel 
jongens als meisjes. Deze lessen zullen starten nadat de serie kidsfit is 
afgelopen.  

 

Sinterklaasfeest 
Achter de schermen is de OR alweer volop bezig met de 
voorbereidingen voor het sinterklaasfeest. Rond 17 november bent u 
op beide locaties hartelijk welkom om het team en de OR te helpen bij 
het versieren van de school. Per locatie krijgt u hier nog informatie 
over. We hopen alle kinderen op maandag 20 november te verrassen 
met een school die helemaal is omgetoverd in de sinterklaassfeer. Vele 

handen maken licht werk. We vieren het sinterklaasfeest op 5 
december.  
 

Bijzondere dagen in november 
 7 november Excursie groep 5 en 6 
 13 november Deze week zijn de oudergesprekken 
 20 november VVE-thuis 

 22 november Open dag voor nieuwe ouders 

 28 november MR 

Bijzondere dagen in december 
 5 december Sinterklaasfeest op beide locaties 
 11 december Deze week de biebbus 
 13 december Ondersteuningsteam 
 21 december Kerstmaaltijd 
 25 december t/m 5 januari Kerstvakantie

 

http://www.voorzaan.nl/

