
        

Vlotten bouwen, T-shirts verven of zeefdrukken, een stad bouwen, dansen, met de bee bots rekenen 

en talencircuit, Engelse- of Franse les, spelen bij de Jagersplas, de sterrenbeelden bekijken in het 

planetarium…. Het is maar een opsomming van de vele activiteiten die we deze week hebben gedaan. 

Op alle scholen lopen leerlingen en leerkrachten met vrolijke gezichten rond, het is weer echt 

zomerschooltijd! 

Helaas week 2 zit er nu op en maandag begint de derde en laatste week. We hopen jullie allemaal 

komende week weer te zien. Voor de Gouw is het de beurt om met de bus naar de Jagersplas te gaan 

en ook op de andere locaties staat er weer van alles op het programma. 

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. 

Locatie de Evenaar Krommenie: 
De zomerschool begint ook deze laatste week 

elke dag om 9.00 uur. 

 

Lunch en 10-uurtje 

Geeft u uw kind elke dag een gezonde lunch en 

10-uurtje mee (ook voor de vrijdag!). 

 
Lezen:  

Om leerlingen te stimuleren om te lezen vinden 

we het leuk om ze op verschillende plekken te 

laten lezen. Zo ontdek je dat een boek lezen 

altijd en overal kan. Ook de bezoeken aan de 

Bieb stimuleren het leesplezier. 

 

 
 

 

Workshops: 

Ook in de laatste week zullen alle kinderen ’s 

middags bezig zijn met de ateliers. Er zijn al veel 

experimenten gedaan en worden de kinderen  

 
 

En.. 

Komende week gaan we met alle klassen ook 

nog veel naar buiten en bewegen en we willen 

dan heel graag nog één keer met alle groepen 

ZUMBA op het schoolplein doen!    

Nieuwsbrief 3 

uitgedaagd om 

oplossingen te verzinnen 

en wordt er een heuse 

stad gebouwd van 

kosteloos materiaal.  Dit 

project stimuleert het 

samenwerken en met 

elkaar tot een geslaagd 

eindresultaat komen. We 

kijken er nu al 

nieuwsgierig naar uit. 



Locatie de Spiegel Zaandam 

In het speellokaal hebben we een dag een echt 

planetarium gehad. De leerlingen vonden het 

erg interessant en ze hebben gezien dat de 

aarde ronddraait en dat er veel sterren zijn en 

dat waar groepen sterren sterrenbeelden 

noemen. Met dank aan het sterrenkunde 

instituut Nova.

 

Verschillende groepen bezochten het Hemlab, 

waar proefjes werden gedaan om te 

onderzoeken hoeveel suiker er in frisdrank zit. 

 

En er zijn kaarten gemaakt en verstuurd naar 

ouders. Van sommige ouders heb ik al gehoord 

dat de kaart/brief is aangekomen. 

Leuk dat in deze tijd het schrijven en versturen 

van een brief iets speciaals is geworden! 

 

Op vrijdag is de hele school naar de Jagersplas 

geweest voor een sportieve dag vol 

sportspelletjes. Foto’s van deze school zijn 

binnenkort te zien op Facebook. 

Locatie de Gouw Zaandam 

Leerlingen van deze school hebben de sportdag 

nog te goed: zij gaan maandag naar de 

Jagersplas. Iedereen heeft hierover een briefje 

mee gekregen. We vertrekken per bus, zorg dat 

je er om 8.45 uur bent, geen lunch mee nemen, 

wel een 10-uurtje. Groepen 6-8 doen er 

verstandig aan droge kleding mee te nemen of 

een handdoek.  De groepen 3-5 worden piraat 

en als je dat wilt… kom verkleed als piraat! 

Zorg allemaal voor gemakkelijke schoenen! 

Veel plezier. Tijdens de lunch schuiven mensen 

van de gemeenteraad aan en ook wethouder 

Songül Mutluer. De bussen zijn om 14.30 uur 

terug bij school. 

Groep 7 heeft vanaf nu hun eigen tye en dye     

t-shirts. Zij zullen deze maandag dragen. Hier 

alvast een foto waarop de t-shirt aan het 

drogen zijn:  

 

Twee groepen bouwen een vlot. Spannend of 

ze blijven drijven! 

 

Op de school bruist het van de activiteiten in de 

7 groepen, die elke middag weer een andere 

leuke, leerzame workshops hebben. 



In het nieuws… 

Afgelopen week is er op zaanradio een interview uitgezonden over de Zomerschool en al het plezier 

dat daar gemaakt wordt. Dit interview is terug te luisteren via de website www.rtvzaanstreek.nl  (vanaf 

10min.) Er zijn ook video opnames gemaakt op locatie de Evenaar, deze zijn nog niet uitgezonden, 

maar uiteindelijk wel op dezelfde website terug te zien. 

Op dinsdag krijgen we hoog bezoek op de Gouw. De burgemeester, Jan Hamming, komt kijken naar 

onze dagelijkse sportlessen die we in samenwerking met Sportbedrijf Zaanstad en Local Horoes  

organiseren. Daarna gaat hij naar groep 8, waar de leerlingen al een aantal vragen hebben voorbereid 

om aan hem te stellen. Na dit interview gaat de burgemeester nog door naar locatie de Evenaar in 

Krommenie waar hij een rondleiding krijgt.  Wat fijn dat de zomerschool zoveel belangstelling krijgt 

vanuit de gemeente Zaanstad. Een zomerschool is niet alleen dit jaar belangrijk, maar we gaan er graag 

nog jaren mee verder. 

Op donderdag worden er op de Gouw de hele dag film opnames gemaakt. De gemeente wil deze 

opnames gebruiken om in het najaar 2 filmpjes te maken. 1 voor het werven van leerlingen en 1 voor 

promotie naar het bedrijfsleven. Natuurlijk houden we rekening met leerlingen die niet gefilmd mogen 

worden. 

Een impressie van activiteiten van afgelopen 

week: 

 

 

Fijn weekend allemaal en tot maandag ! 

 

 

http://www.rtvzaanstreek.nl/

