
       

Beste leerlingen en ouders,  

Welkom op de achtste Zaanse Zomerschool, die 
dit jaar op 3 verschillende locatie gehouden 
wordt. Fijn dat jullie na die nare Coronatijd zin 
hebben om nog eens 3 weken naar school te 
gaan. We beloven jullie dat we er een fijne tijd 
van gaan maken. Natuurlijk gaan we lezen, taal en 
rekenen doen maar er staat ook veel sport en 
andere leuke activiteiten op het programma. 
De opening is maandag 6 juli om 9.00 uur, we 
doen dit alleen met de leerlingen. 
Ouders mogen ivm de coronamaatregelen  nog  
niet in de school en op het plein komen. 
’s Morgens wachten de leerkrachten uw kind op 
het schoolplein op.’s Middags wacht ú buiten het 
plein op uw kind. 
 
De schooltijden zijn: alle dagen van 9.00 -14.30 
uur. Het hek gaat 10 minuten van te voren 
openen. 

 

 

 

Alleen voor dringende zaken belt u 06 21905027 

Omdat we dit jaar voor ouders geen workshops 
op school kunnen organiseren biedt  Jongeren 
op gezond gewicht er 2 online aan: 
 
Online workshop 1. Hoe blijf je gezond en fit 
tijdens de Corona? (45 minuten) 
Juf Annelijn (werkt ook bij de GGD) geeft samen 
met Zeliha Yurdagülen (pedagoog bij de GGD) tips 
over hoe jij fit kan worden of blijven. Wat kan jij 
doen om te voorkomen dat je Corona of griep 
krijgt? Stel al je vragen! Ook in het Turks kan je 
vragen stellen aan Zeliha. 
Datum: woensdag 8 juli 
Tijd: 16 uur of 20 uur (wanneer de meeste 
kunnen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijven: kan tot 5 juli via info@joggzaanstad.nl 
of stuur een app naar 06-41272924 
 
Turkse vertaling: 
Çevrimiçi curs 1. Corona sırasında nasıl sağlıklı ve 
formda kalabiliriz? (45 dakika) 
Bayan Annelijn (GGD'de çalışıyor), Zeliha 
Yurdagülen (GGD'de pedagog) ile birlikte, nasıl 
sağlıklı veya formda kalacağınız konusunda 
ipuçları vericekler. Corona veya grip almamak için 
ne yapabilirsiniz? Tüm sorularınızı sorun! Ayrıca 
Zeliha'ya Türkçe sorular da sorabilirsiniz. 
Tarih: 8 Temmuz Çarşamba 16 saat veya 20 saat 
(çoğu secilen zamanda olucaktar) 
Kayıt 5 Temmuz'a kadar mümkündür: 
info@joggzaanstad.nl veya 06-41272924'e mesaj 
atabilirsiniz 
 

 
Leerlingen krijgen een bidon en drinken water! 
 
Online workshop 2. Ieder kind een gezonde 
(eet)opvoeding! Hoe…? (45 minuten) 
Je kind is volop in de groei. Hij/ zij heeft energie 
nodig om te groeien. Hoe zorg je ervoor dat je 
kind alle gezonde stoffen binnenkrijgt die nodig 
zijn? Wat kan je doen als je kind het niet lust? Stel 
zelf ook vragen! Dat kan in het Nederlands en 
Turks aan Cunie Hilhorst (verpleegkundige bij de 
GGD) en diëtist Fatima Imziln. 
Datum: woensdag 15 juli 
Tijd: 10 uur of 20 uur (wanneer de meeste 
kunnen) 
 

Nieuwsbrief 1 

Bij ziekte of afwezigheid kunt u de 
school bellen:  
Locatie De Gouw: 075-6164830 
Locatie De Spiegel: 075-6164781 
Locatie De Evenaar: 075-2010122 
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Inschrijven: kan tot 10 juli via 
info@joggzaanstad.nl of stuur een app naar 06-
41272924 
 
 
Het thema van de Zaanse Zomerschool is dit jaar 
ontdekken en uitvinden. Daaraan besteden we 
aandacht tijdens het middagprogramma. Het 
belooft avontuurlijk en spannend te worden! 
                 

 

 

In de mail kunt u zien op welke locatie 
en in welke groep uw kind is ingedeeld. 
Deze indeling, die heel zorgvuldig is 
gemaakt, kunnen we helaas niet 
veranderen. Belt u hier alstublieft niet 
over.  
 

 
 
Geeft u uw kind alle dagen een gezonde lunch 
mee en ook iets voor het tienuurtje. Drinken 
hoeft niet. 
 

 
 
 
 
Van onze activiteiten maken we zo nu en dan 
foto’s. Die plaatsen we dagelijks op Facebook. 
Uiteraard houden we rekening met ouders die 
hier tegen bezwaar gemaakt hebben via het 
inschrijfformulier. 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 10 juli 
in de mail. 
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