
        

Beste ouders, de eerste week zit er al weer op! Hij is omgevlogen. Hopelijk hebben alle leerlingen 

een goede plek in hun groep gevonden. Vol enthousiasme is het team met de leerlingen aan de slag 

gegaan, hebben we gesport met het Zaans Sportbedrijf en zijn ze op ontdekkingstocht gegaan en 

worden er veel proefjes gedaan. En de Bieb-consulenten bezoeken alle groepen om leerlingen 

enthousiast te maken om te lezen. Kortom het is drukke boel op de verschillende scholen. 

Volgende week gaan we weer leuke activiteiten ondernemen, let u vooral even op de spel en 

sportdag die voor de Spiegel en de Evenaar deze week is. De Gouw heeft deze dag in week 3. 

In deze nieuwsbrief vindt u ook foto’s van de activiteiten. Meer zijn er te zien op onze Facebook 

pagina Zaanse Zomerschool, die dagelijks aangevuld wordt.

Informatie van locatie de Gouw: 
Groep 7  
In groep 7 op de Gouw staan de lees-/taal- en 

rekenlessen in het teken van ‘Robinson 

Crusoe’. We lezen elke dag een stukje van het 

verhaal en beantwoorden vragen die bij de 

tekst horen. We hebben gerekend met de 

Beebot, dat is een robot-bij die je met pijltjes 

loopopdrachten kunt geven. Ook hebben we 

de tafels geoefend met het spel ‘Canadees 

Vermenigvuldigen’. 

In onze taalopdrachten stond hoe we 

zoutkristallen, maizena lijm en een kompas 

moesten maken. We leerden een piratendans 

van juf Sonja en sporten elke dag (freerunnen/ 

bootcamp of sport en spel). ‘s Middags 

werken we aan creatieve opdrachten: We 

hebben een robothand gemaakt van karton en 

zijn begonnen aan het maken van een vlot, 

daarmee gaan we echt varen!  

 

Volgende week gaan we naar het Hemlab en 

krijgen we bezoek van de bieb. Dus groepers 

7, kom maandag allemaal op de fiets want we 

gaan samen op excursie.  

 

 

 
 

 
 

Informatie van locatie de Spiegel: 
Op de Spiegel zijn in de middag verschillende 
leuke workhops geweest die o.a. door 
kunstenaars van FluXus werden gegeven.  
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Ook  groep 6 op de 

Gouw met juf Geeta en 

juf Melissa heeft de fiets 

nodig voor het bezoek 

aan het HEMLAB op 17 

juli! 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Info van locatie de Evenaar in 
Krommenie: 

Hierbij nogmaals de schooltijden: elke dag 

van 9.00 tot 14.30 uur 

 

HART VAN NEDERLAND bezoekt ZAANSE 

ZOMERSCHOOL 

Afgelopen week is Hart van Nederland op 

onze locatie Krommenie langs geweest. 

Woensdagavond (8 juli) is dit om 22.30uur 

uitgezonden op SBS6. De cameraploeg heeft 

er een leuke uitzending van gemaakt waar de 

directeur van de Zomerschool, Margreet 

Dekker aan het woord kwam maar ook de 

wethouder Natasja Groothuismink van de 

gemeente Zaanstad.  

Het leukste was natuurlijk dat er een aantal 

kinderen is geïnterviewd en zij heel goed 

konden vertellen wat er zo leuk is aan de 

Zomerschool. Op www.hartvannederland.nl 

kunt u ook het artikel lezen van de Zaanse 

Zomerschool! 

 

WORKSHOPS 
Er is afgelopen week ontzettend al veel moois 

gemaakt, ontworpen, geproefd, gebouwd, 

geëxperimenteerd, geknutseld en uitgedacht. 

Veel workshops zijn door de leerkrachten zelf 

begeleidt, maar ook waren er workshops van 

FluXus en het optreden MadScience was super 

leuk en leerzaam.  

 

 
Aan het werk 

 
sportles 

 
 
 
 
 

 Geeft u uw kinderen alle dagen 

een lunch en 10 uurtje mee? (alleen de 

ene sportdag hoeft dat niet) We drinken 

water uit de bidon beschikbaar gesteld 

door Jongeren Op Gezond Gewicht. 

Op alle locaties geeft het parkeren 

grotere en kleinere overlast.  Zullen we het 

samen veilig houden? 

Groepen 7 a en b 
Van de Spiegel gaan 
groep 7b op de 15e 
 en groep 7a op de 
16e juli per fiets naar 
het Hemlab! Dus denk 
er aan: Op de fiets 
naar school komen. 
 

http://www.hartvannederland.nl/


Eindelijk….. een uitje voor de hele 
Zomerschool 
 
Op 16 gaat locatie De Evenaar uit 

Krommenie naar de Jagersplas. Daar zullen we 
een sportieve dag hebben o.l.v. Broeks Event.  
Pirates of the kids  

 
Groepen 3-5 zoeken mee naar de schat van 

Kapitein Roodbaard  
Aargh….!!! Enter het schip en hijs de zeilen. De 
piratenvlag hangt uit en de piratenkleren 
liggen al klaar. Landrotten opgelet, vandaag is 
het tijd voor het piratenfeest. Het feest, dat 
geheel in de sfeer van piraten en zeerovers zal 
worden gevierd, kan beginnen!  
Durven jullie de woeste zeeën te trotseren om 

samen op zoek te gaan naar de verloren schat. 

Natuurlijk moeten de kinderen eerst bewijzen 

dat zij "echte" piraten zijn voordat de schat 

gevonden kan worden, want alleen echte 

piraten worden toegelaten tot de spannende 

piratenspellen. 

Groepen 6-8 spelen het spel “School is out” 

1. Transport Games  
→ Loopmatten, oriënteren, evenwicht 
bewaren en dan snelheid maken.  
→ Skilatten, lukt het de coach de skieers in 
het gareel te houden?  
→ Funslang, een soort skippybal, maar dan 
met z’n vijven tegelijk.  
2. Siamees voetbal, wie werkt het beste 
samen?  
3. Tjouckbal, tactiek en techniek zijn de sleutel 
tot succes?  
4. Knotshockey, een gek gezicht, maar een 
leuk spel.  
5. Handboogschieten, wie is de nieuwe Robin 
Hood?(met botte pijl punten)  
6. Reuzen Jenga, wie bouwt de hoogste 
toren?  
7. Krattenparcours, welk team is als eerste 
aan de overkant?  
8. Watersurvival, met handen het water in het 
vat houden.(bij mooi weer)  
9. Aquaductbouwen, wie brengt het meeste 

water naar de overkant? 

Niemand hoeft op deze sportdag een lunch 

mee te nemen. De gemeente Zaanstad biedt 

ons een heerlijke lunch aan. Ook geschikt voor 

iedereen die Halal eet of vegetarisch is. 

Trek vooral gemakkelijk zittende kleding en  

schoenen aan. 

We reizen per bus, dat mag weer! We zijn op 

de gewone tijd, 14.30 uur, terug bij school. 

Op 17 juli gaan de leerlingen van locatie  

De Spiegel hier naar toe  

en op  
20 juli tenslotte de leerlingen van locatie  

De Gouw. 
 

 
 Tv opnames

 
Lezen met de bieb 

 
Mad Science 
 

Fijn weekend allemaal en tot maandag! 


