
Kennismaken
De eerste dagen gaan de
leerlingen elkaar leren

kennen en ontdekken wij
waar we de leerlingen
mee kunnen helpen op

het gebied van lezen, taal
en rekenen. Natuurlijk

gaan we daar ook meteen
mee aan de slag!

 

Eten en drinken op school
In Zaanstad zijn de meeste scholen ‘gezonde scholen’, daar doen wij ook aan mee. Via
Jongeren Op Gezond Gewicht hebben we voor elke leerling een bidon gekregen. Daar
drinken we water uit. De bidon gaat aan het eind van de zomerschool mee naar huis.
In de ochtendpauze eten we groente en/of fruit en drinken water. In de middagpauze
eten we lunch en drinken we water. U hoeft dus geen drinken van thuis mee te geven.
Pakjes drinken, koek, snoep en chips e.d. gaan terug naar huis.
Geeft u uw kind alle dagen een gezonde lunch mee?

 

 Eindelijk is het zover, na alle voorbereidingen staat het
team klaar om uw kind een onvergetelijke tijd op de
Zaanse Zomerschool te bezorgen!
Een poosje geleden heeft u al te horen gekregen in
welke groep en op welke locatie uw kind geplaatst is. Wij
verwachten de leerlingen maandag 18 juli om 9.00 uur
op die locatie en ronden af om half 3. 
De zomerschool is twee weken lang van maandag t/m
donderdag, op vrijdag en in het weekend zijn de
kinderen vrij! 

Adres : De Spiegel Brikstraat 6, 1503 BK Zaandam

De Zomerschool staat in het teken van 'We gaan op
reis'. De leerlingen gaan hun eigen gemaakte paspoort
vullen met mooie ervaringen op het gebied van sport,
spel, cultuur en meer. Door middel van verhalen,
workshops en activiteiten zetten we specifieke landen
centraal, waardoor we na afloop met elkaar 'op
wereldreis' zijn geweest. .

Contact en
ziekmeldingen 
Mücahide Tas 
0659394173
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Corona protocol
Hoewel er op dit moment geen

grootschalige Corona
maatregelen zijn, passen we wel

op. Mocht uw kind zich niet
lekker voelen, doe dan een

thuistest en is die positief dan
houdt u uw kind thuis. Als na een
of meer dagen een volgende test
negatief is en uw kind koortsvrij

is mag het weer naar school
komen. Deze maatregelen

hanteren we ook bij het team.
Samen houden we het veilig en

gezond op school.
 

Sport kleding 
Gezond tussendoortje

Gezonde lunch 
Je brede zomerse glimlach 

Iedere dag meenemen : 

 
Excursie naar dierenpark Hoenderdaell 

Dinsdag 19 juli: We gaan naar dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna
Informatie over het park:

Het dierenpark laat bezoekers kennismaken met verschillende soorten dieren – waarvan
sommige ook vrij door het dierenpark lopen. In het park wordt de natuurlijke leefomgeving zo
goed mogelijk nagebootst. De dierenverblijven staan in een prachtig uitgestrekt natuurgebied

in Anna Paulowna. Ook worden er regelmatig dieren in nood opgevangen en streven het
dierenpark er naar ze weer terug te plaatsen in de natuur. 

Meer informatie leest u op www. hoenderdaell.nl
 

WE BEGINNEN OP MAANDAG 18 JULI OM 09:00

Informatie over het bezoek:
• We vragen voor deze dag dat de

leerlingen om uiterlijk 8:45 op school 
 zijn. De bussen vertrekken uiterlijk

om 9.00 uur. 
• Ook voor deze dag vragen wij een

gezonde lunch mee te geven met de
kinderen. De leerlingen dragen deze dag
zelf hun tas, met hun lunch, bidon met
water en eventueel zonnebrandcrème.
• Mobiele telefoons, snoep en geld mag

voor deze dag thuis gelaten worden.
• De leerlingen krijgen in het park een

ijsje.   
• We zijn tussen 15.00-15.15 uur terug op

school!
 

We rekenen erop dat het een hele leuke
dag gaat worden!


