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Informatie voor de locaties:
MOW SO
Molenwerf 1C
1541 WR Koog aan de Zaan
075-6166459
NIS VSO
Nieuwendamstraat 2A
1507 JE Zaandam
075-2014001

Beste ouders / verzorgers,

Zoals u wellicht al via de media hebt vernomen, is er op 15 maart opnieuw door een aantal bonden een stakingsdag afgeroepen. Dit keer
betreft het niet alleen het (speciaal) basisonderwijs maar gaat het om
een landelijke actie voor alle onderwijsinstellingen.
Een aantal collega's op Dynamica XL zal het werk die dag neerleggen.
Er zijn ook collega's die niet zullen gaan staken. Sommige scholen van
Dynamica XL zullen daarom dicht gaan. Andere scholen zullen
(gedeeltelijk) open blijven. Begin volgende week zullen we alle ouders/opvoeders hierover informeren. Ontvangt u geen bericht, dan
wordt uw kind gewoon op school verwacht.

SPS SBO
Sportstraat 1
1541 JL Koog aan de Zaan
075-6171936
TJL SO/SBO
Tjotterlaan 2
1503 LB Zaandam
075-6176468

Agenda

Babs Schipper, directeur Dynamica XL

•

15 maart
Landelijke stakingsdag.
Uw kind is misschien
vrij!

•

19 maart
Mr vergadering 19.30
locatie Sportstraat

Vakantierooster 2019-2020

Nieuwe leerlingen
NIS
SPS
Tyler
Myrthe
Jael
MOW
Luka
Tiago
Romy
Maissa
Abdullah

Het vakantierooster 2019-2020 is vastgesteld. U treft het hieronder
aan.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaartsdag 21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
De studiedagen worden later bekend gemaakt.

TJL
Maxiviano
Jayvion
Jalil

Het voorjaar komt er aan!

Laatste nieuws?
Op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Dynamica XL? Volg ons
op twitter: @dynamicaxl
of check de nieuwe website: www.dynamicaxl.nl
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DynamicaXL SPS

Juf Nicole van het Zeepaardje heeft de klas helemaal ingericht voor het nieuwe thema: de tandarts. Zie hier de foto’s om een idee te krijgen hoe het is geworden.

Elke week gymmen alle groepen 2 keer per
week. De kinderen krijgen les van de vakleerkrachten: Jessie Geel, Thomas Alphenaar
of Arlène Crok. Alle groepen krijgen hetzelfde aangeboden op hun eigen niveau. De kinderen worden uitgedaagd om de motorische
vaardigheid steeds een stapje moeilijker te
doen, mits dit haalbaar is. Kinderen hebben
plezier in bewegen. En dat wordt in de gymles gestimuleerd. Tevens is het belangrijk
dat iedereen elkaar respecteert, leert om te
gaan met winnen en verliezen, zelfregulerend een spel op gang weet te houden, vooral
succesbeleving ervaart, waardoor zelfvertrouwen toeneemt!
Kortom: gymmen ( bewegingsonderwijs) is
een dynamisch leervak.”

DynamicaXL TJL
Excursie SO 5 Biologisch Lescentrum

Tentoonstelling dinosaurussen

Afscheid Hanny
Na 44 jaar hebben we afscheid genomen van onze zorgcoördinator Hanny.
We gaan haar enorm missen en bedanken haar voor het verschil dat ze heeft
weten te maken voor vele kinderen.
We wensen Hanny veel plezier en geluk
toe nu ze met pensioen is gegaan!

DynamicaXL MOW
Op onze school werkt een nieuwe
leerkracht en de leerlingen hebben
haar geïnterviewd.
Hoe heet je?
Ik heet Renate Lam.
Wat is je lievelingseten?
Ik hou heel erg van roti.
Waarom ben je hier gaan werken?
Omdat ik graag juf wil worden.
Wat eet je het liefst bij de Mac Donalds?
Een Quarter Pounder vind ik heel
lekker.
Wat vind je leuk op deze school?
De kinderen!
Wanneer ben je jarig?
Op 23 juni.
Wat vind je het leukst om te doen
hier op school?
Sociale vaardigheidslessen geven.
Hoe oud ben je?
Ik ben 24 jaar.
Juf Renate, we vinden het fijn dat je
er bent!
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DynamicaXL NIS
VSO 6,7 & 8
zijn gaan
schaatsen.
Op een
Kunstijsbaan.

Dinsdag 5 februari hebben
de leerlingen van VSO 3,4 en
5 een gastles gekregen dat
ging over de mislukte foto. Er
werd eerst gekeken naar verschillende foto’s. Wat vonden zij daar nu van en welke
foto was mislukt. Na het bekijken van de foto’s was het
tijd om zelf aan de slag te
gaan. De leerlingen mochten
in tweetallen aan de slag. Er
werd foto’s dichtbij, veraf,
van onder en naar boven
genomen.

Laat het voorjaar maar
komen!
VSO1 helpen
mee de tuin te
onderhouden.

Het was een leerzame les !
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