BERICHTEN 2

28 september 2018

Kalender:
Maandag 1

Dinsdag 2

Woensdag 3

Donderdag 4

Werkweek BB

Werkweek BB
Schoolreis OB
Artis

Werkweek BB
Margedag
Kinderboekenweek Kinderen vrij

Kinderboekenweek
Bezoek Lisa Boersen
15.00 uur
boekenmarkt

Maandag 8

Dinsdag 9

Woensdag 10

Vrijdag 12

Donderdag 11

Vrijdag 5

Kinderboekenweek Kinderboekenweek Kinderboekenweek Kinderboekenweek Kinderboekenweek
Berichten 3
Bijlage: richtlijnen verlof

Gevonden:

Help!
Er zijn helpende handen nodig om er ook dit jaar voor te zorgen
dat de bieb versierd wordt tijdens de kinderboekenweek.
Kunt u dinsdagavond a.s. neemt u dan via info@desoetetaert.nl contact op met
Vanessa Methorst (Roos, Lucas)
Nieuws van de directie:
Rots en Water
Na de zomervakantie hebben we met de kinderen ruim vier weken intensief gewerkt
aan het Rots en Waterprogramma. Het thema was: kennismaken met de nieuwe
groep. Woensdagochtend sloten we dit thema af met een de Rots en Water sport- en
spelochtend. De spelletjes en groepjes werden geleid door de bovenbouwkinderen.
Het was gelukkig droog dus de activiteiten konden zowel buiten als binnen plaats-vinden.
De sportochtend was ook dit jaar weer een groot succes. De lessen van Rots en Water, die zich
richten op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid, zijn in alle bouwen
opgenomen in de jaarplanning.
Dit betekent dan ook dat er het hele jaar door Rots en Waterlessen worden gegeven.
Op dinsdag 30 oktober is er vanaf 19.30 uur een Rots en Water ouderavond. Op deze avond
wordt er inhoudelijk ingegaan op wat de psychofysieke training van Rots en Water precies
inhoudt en daarnaast zult u kennismaken met verschillende Rots en Waterspelletjes.
Het belooft een zeer leuke en informatieve avond te worden, dus noteer het alvast in uw
agenda!
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Schoolreis
De bovenbouw vertrekt maandag voor een driedaagse reis naar Veldhoven. Deze schoolreis is
er vooral op gericht om de nieuw geformeerde bovenbouwgroepen op een intensieve manier
met elkaar kennis te laten maken.
Rondom dierendag gaan we met de onderbouwkinderen altijd naar Artis. Dit uitstapje staat
voor aankomende dinsdag gepland. De middenbouwgroepen zijn afgelopen maandag voor het
eerst met hun schoolreis naar Dierenpark Amersfoort geweest. Hieronder leest u hoe dat
geweest is.

Foto: Jona Dekker

Richtlijnen verlof
Het nieuwe schooljaar is weer volop gestart. Sommige ouders zijn ook alweer vakantieplannen
aan het maken, waarbij soms gevraagd wordt om verlof buiten de officiële vakantiedagen.
Voor het toekennen van vakantieverlof, al is het slechts voor een dag, gelden strenge regels. Bij
hoge uitzondering kan er buiten de schoolvakanties om vakantieverlof worden verleend als de
ouders/verzorgers kunnen aantonen dat het feitelijk onmogelijk is om tijdens de reguliere
schoolvakanties weg te kunnen. In de toegevoegde bijlage en op de website kunt u lezen wat
de richtlijnen voor het toekennen van verlof zijn.
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Bericht uit de middenbouw :
Afgelopen maandag is de middenbouw op schoolreisje naar dierenpark Amersfoort geweest.
De kinderen, ouders en wij hebben genoten. Het weer zat mee en de dieren waren allemaal
goed te zien. Ook het Dinobos was een groot succes. In de klas vertelde de kinderen
enthousiast over wat ze hadden gezien en zijn ze aan de slag gegaan om hun favoriete dier te
tekenen en te schilderen.

Kinderboekenweek:
De kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober vindt weer de jaarlijkse kinderboekenweek plaats. Het thema deze keer
is vriendschap, “kom er bij!”
Binnen het team en de biebcommissie is men al druk bezig met het bedenken van allerlei leuke
ideeën voor dit thema.
Om alvast in de agenda te noteren:
Op vrijdag 5 oktober komt auteur Lisa Boersen op bezoek in de middenbouwgroepen.
Aansluitend is er om 15 uur een boekverkoop verzorgd door “De Amsterdamse boekhandel” .
Er is een ruim aanbod van allerlei boeken waaronder ook boeken van Lisa Boersen. Zij is tevens
aanwezig om haar boeken te signeren. Alle kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn
van harte welkom!
Over Lisa Boersen:
Lisa Boersen
Lisa Boersen (1975) deed drie verschillende studies. Daarna maakte ze programma’s voor
Paradiso en voor de VPRO. Haar eerste kinderboek schreef ze in 2007 en heet: ‘Jani Kekke en
de blauwe dagdromer’. In 2016 kwam haar boek Timo en de oppasninja uit (dat is dus echt een
heel leuk boek!) en stond meteen op de Tiplijst van de Kinderjury. In september 2017
verscheen deel 2 van Timo. ‘Timo en de oppasninja krijgen koninklijk bezoek’. In juni 2018 is
alweer het derde deel uitgekomen 'Timo en de oppasninja gaan nog even op vakantie’.
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Nieuwe boeken in de bieb (door Iris en Silke)
Het begon allemaal toen we te horen kregen dat we als eerste leerlingen mee mochten
naar de boekenwinkel, voor de bieb.
We werden uit de klas gehaald door Caroline, en we gingen in de auto naar de
boekenwinkel.
We waren erg blij om boeken uitkiezen en later te lezen; we konden niet wachten om
de winkel en al de boeken te zien. Toen we er waren kregen we te horen dat we allebei
tien boeken mochten uitkiezen. Van links naar rechts, van achter naar voor zochten we
naar leuke boeken voor de school.
Maar welke boeken zeggen we lekker niet😜
We kregen thee en we mochten boeken testen als de juffen niet zeker wisten of ze wel
goed waren.
Zo ging onze zoektocht verder van boek naar boek door woeste buien en wilde wind,
en het vermogen om niet in slaap te vallen als de juffen iets uitlegde😎
Het was een heftige strijd, maar we hebben uiteindelijke gewonnen en de boeken
waren in veilige handen.
Terwijl de juffen betaalden gingen wij met een karretje de boeken naar de auto
brengen. We namen wat posters mee en we gingen op weg terug naar school. We
verheugden ons al om de boeken te lezen.
einde door:Iris en silke

Ingezonden berichten:
Leuke wetenschapstips:
https://www.weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/?gclid=EAIaIQobChMI8ejtxfrB3QIV05r
VCh388wmyEAAYASABEgIEpPD_BwE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaantheater

Kinderboekenweekfeest Zaantheater (4-10 jaar)
Zondag 7 oktober – 13.00 tot 17.00 uur
Gratis toegang
Op zondagmiddag 7 oktober wordt het Zaantheater weer op z'n kop gezet voor het jaarlijkse, gratis
toegankelijke Kinderboekenweekfeest! Dit jaar staat het thema ‘vriendschap’ centraal met als motto:
Kom erbij. In alle hoeken en gaten van het theater kunnen kinderen tussen de 4 en 10 jaar meedoen
aan allerlei gratis activiteiten: kom luisteren naar en meedoen met kinderboekenschrijver en illustrator
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Harmen van Straaten (Bor ziet spoken), dans mee met Jemisquare Dancestudio, laat je prachtig
schminken, knutsel mee aan een gezamenlijk kunstwerk voor de Zaantheater-jubileumvoorstelling De
Notenkraker, maak een levensgroot portret van jezelf en vrienden bij de stand van het Zaans Museum
en nog veel meer.
Uiteraard zijn er naast deze feestelijke activiteiten ook drie voorstellingen te zien! In De Kunst van het
lezen (6+) van Paul van Loon & Andere Snuiters worden de spannende verhalen van de Griezelbus,
Dolfje Weerwolfje en andere wezens van de nacht verteld. Drie acteurs en drie muzikanten van
MaxTak nemen je met Bruno wordt een superheld (6+) mee in een verrassende mix van grappige

scènes, ontroerende liedjes en opzwepende muziek over Bruno die net is verhuisd en het niet altijd
makkelijk mee heeft. Tg Koek en Ui speelt de voorstelling Van Mij!(4+), een humoristische voorstelling
vol energie en fantasie over delen, vriendschap, eenzaamheid en een koffer met een geheim. Ontdek jij
welk geheim er in de koffer zit?
Het Kinderboekenweekfeest duurt van 13.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Voor de
voorstellingen wordt € 3,50, € 4 of € 5 entree gevraagd.
Kaarten bestellen voor de voorstellingen kan via www.zaantheater.nl of aan de kassa van het
Zaantheater. De kaartverkoopbalie in het theater is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 13.00 uur tot
17.00 uur en telefonisch bereikbaar via 075 – 6 555 333. Als er ‘s avonds een voorstelling is, is de kassa
tot 19.30 uur geopend.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bibliotheek Waterland
Het schooljaar is net weer in volle gang en Landsmeer heeft leuke dingen voor jong tot oud op
de planning staan, zoals het Cultureel Weekend en de Kinderboekenweek. Tijdens het
Cultureel Weekend en in de Kinderboekenweek presenteert Alieke van EigenWijsjes een
voorstelling voor kinderen.
Cultureel weekend: Zondag 30 september, 10.00-11.00 uur, Dorpshuis Landsmeer
Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap, 3-8 jaar
Het grappige en spannende verhaal over publiekslieveling Ollie Trollie wordt gespeeld door de
Vliegende Koffer op zondagochtend 30 september van 10.00 tot 11.00 uur.
Ollie Trollie woont bij zijn oma Hillie. Zij leest hem altijd voor onder haar lampje. Ollie zit niet te
dichtbij, want hij is bang voor licht. Maar hij vindt het wel heerlijk als zijn oma voorleest. Op
een dag pikt Mannetje Lampenkap het lampje, nu kan oma nooit meer voorlezen! Ollie gaat op
zoek naar het lampje. Onderweg ontmoet hij Vleermuis Vlerk, Kapitein Blauwbaard, Glimworm
Glitter, op zijn reis naar... Mannetje Lampenkap!! Ga je mee op reis?
Charlotte de Lange van de Vliegende Koffer stond in oktober 2017 ook op het podium van
Dorpshuis Landsmeer met de voorstelling ‘Het geheim van Professor Sambabal’, die keer voor
een zaal vol met kinderen van de BSO’s uit Landsmeer en Amsterdam-Noord.
De prijs is €6 per kind (tot 3 jaar gratis) en €3 per begeleider. Reserveren kan via
alieke@eigenwijsjesvoorkinderen.nl, 06-48509814 of
www.facebook.com/eigenwijsjesvoorkinderen.
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Kinderboekenweek: Vrijdag 12 oktober, 16.00-17.00 uur, Dorpshuis Landsmeer
Improvisatietheater Papaver4Friendship, 6-10 jaar
Geheel in het thema Vriendschap van Kinderboekenweek 2018 speelt Improvisatietheater
Papaver op vrijdagmiddag 12 oktober om 16.00 uur Papaver4Friendship met ‘Ratje Toe komt
naar je toe’.
Toe is een ratje en woont in het circus, hij heeft daar allerlei vriendschappen. Daar zijn allemaal
verhalen over te vertellen, er gebeurt elke dag wel iets. Welke avonturen zal hij nu weer
beleven? Kom je kijken, meedenken en meespelen? Neem ook je vriendjes mee!
Papaver speelde in april 2018 met veel plezier en interactie van het publiek ‘Papaver is van de
Kaart’, onder begeleiding van een muzikant en onder leiding van Peter Paul, werkzaam bij de
BSO en TSO van Partou Kinderopvang in Landsmeer.
De prijs is €7,50 voor een kind en begeleider samen, een kaartje kopen kan via Bibliotheek
Waterland: https://www.bibliotheekwaterland.nl/activiteiten/agenda/agendaoverzicht/theatervoorstelling-papaver.html of op de dag zelf aan de deur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving sluit bijna!
Wil je nog mee doen met de (Jeugd)SportPas? Schrijf je dan snel in, want de inschrijving sluit
bijna! Dit is de alweer de tweede (Jeugd)Sportpas (JSP) ronde. Dit keer met 3 nieuwe sporten;
atletiek, turnen en streetdance! Per gekozen sport wordt een bedrag van € 6,- gevraagd. Wil je
meer dan 1 sport uitproberen? Dat kan ook natuurlijk, je mag zoveel sporten uitproberen als jij
wilt! Met de JSP krijgen deelnemers de kans om 3 tot 4 kennismakingslessen in een sport te
volgen zonder direct lid te worden. De JSP wordt georganiseerd door Team Sportservice
Zaanstreek-Waterland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de
gemeente Landsmeer.
Nieuwe website
Team Sportservice heeft een nieuwe JSP website. Bij deze website hoeft u niet meer in te
loggen met een gebruikersnaam. Ga naar jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland, klik
op de JSP-button en vervolgens op “JSP Blok 2”. U kunt 1 sport naar keuze kiezen en deze gelijk
afrekenen.
Aanmelden en deelname
Inschrijven is mogelijk tussen 11 september en 15 oktober. De kennismakingslessen worden
gegeven tussen herfstvakantie en de kerstvakantie. Kijk voor alle data en tijden op de website.
Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website,
in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod. Er zijn ook JSP lessen die uit
meer of minder dan vier lessen bestaan.
Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden.
Hier van wordt u op de hoogte gebracht.
Informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland,
Peter Bakker, tel. 0229-28 77 00 of mail naar pbakker@teamsportservice.nl.
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