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Beste ouders / verzorgers,

Informatie voor de locaties:

SPS + De Gouw SBO
Sportstraat 1
1541 JL Koog aan de Zaan
075-6171936

TJL SO/SBO
Tjotterlaan 2
1503 LB Zaandam
075-6176468

Voor u ligt de derde Nieuwsbrief van het schooljaar! In deze Nieuwsbrief kunt u algemene informatie lezen. Ook kunt u per locatie zien en
lezen wat we doen in de groepen. Vaak staan er foto’s of leuke gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt.

U heeft in de vorige Nieuwsbrief ook kunnen lezen dat
we druk bezig zijn met de
fusie van de twee scholen.
We zijn bezig met een gezamenlijke visie, hebben gezamenlijke studiemomenten
en kijken uit naar het moment dat we samen in één
gebouw verder kunnen. Het
gebouw vordert zienderogen.

Agenda
•

3 november
Loc. Tjotterlaan
VO-informatieavond
groep 8 18.30-19.30 uur
•

10 november
Dag van de mantelzorg
•

In januari zal Paul Detering (voormalig directeur Dynamica XL) het
stokje van mij overnemen op locatie Sportstraat. Ik kan mij dan volledig richten op mijn nieuwe baan als directeur van het Dienstencentrum Zaan Primair en als bestuurscoördinator van het Samenwerkingsverband. We gaan elkaar dus ook vast weer tegenkomen, want
ook het Dienstencentrum Zaan Primair komt in het nieuwe gebouw!

11 november
Sint Maarten
•

3 december
Sintviering,
kinderen om 12 uur vrij!
•

Namens de teams Dynamica XL,
Babs Schipper, directeur

6 december
Studiedag, kinderen vrij!

Nieuwe leerlingen

Nieuws van de MR
schooljaar 2021-2022

SPS
- Adem

TJL
- Anas

MR vergadering
Afgelopen donderdag is er weer een MR vergadering geweest. De volgende punten zijn besproken:
•
•
•
•
•

CAO 2021-2022
Arbeidsmarkttoelage
Tijdelijke wijziging directie locatie Sportstraat
Begroting
Aankomende Tevredenheidsonderzoeken

Op 29 november is er weer een volgende MR vergadering.

Je bent moediger dan je gelooft, sterker dan je
lijkt en slimmer dan je denkt!

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

Beroepen.
Bij de Octopus
kwam de brandweer langs. En bij de
Pinguïn de
tandarts.
De groep Haaien is op excursie geweest naar de houtzaagmolen ‘Het Jonge Schaap’ bij de Zaanse Schans.

De samenwerkingsopdrachten bij de
Orka gaan heel goed.

Knutselen met thema herfst bij de IJsbeer.
Bij de Zeehond mocht
meester Noah proeven
aan het vak van leerkracht. We roepen niet
zomaar door de klas,
steken een stille vinger
op als we wat willen
vragen of gebruiken de
vragenkaart.
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DynamicaXL TJL
In de SO2 stonden de twee weken voor de
herfstvakantie in het teken van de
Kinderboekenweek.
Dit jaar was het thema: ‘Worden wat je wilt’.
In de opening van de Kinderboekenweek hebben
we een Zweeds loopspel gedaan met foto’s van
alle leerkrachten die een beroep uitbeelden.
Hierbij hebben we flink met elkaar kunnen
lachen om de verschillende beroepen en hoe
alle leerkrachten ook alweer heetten.
Vervolgens hebben we elke dag een ander leesboek geïntroduceerd,
hierbij stond een beroep centraal. Bijvoorbeeld het boek ‘Lampje’, waarin
het gaat over een meisje en een vader die de vuurtoren bewaken en een
gedichtenbundel met een gedicht over een zangeres. Uiteraard was er voldoende tijd om ons eigen
voorleesboek, de heksen, uit te lezen voor de vakantie. Ook kwam juf Manja bij ons in de klas
voorlezen uit het boek ‘Lang leve de leeuwenkuil’.
Door verschillende boeken aan te bieden in de klas, krijgen kinderen een beter beeld welke genres
er zijn en welke bij ze passen. Naast al het voorlezen, hebben we in de klas ook een
beroepskeuzetest gedaan. Aan de hand van 20 vragen met plaatjes, kreeg je uiteindelijk de uitslag
welk beroep er bij je kan passen. Zo kwamen er verschillende beroepen uit, zoals vlogger en
vrachtwagenchauffeur.
Ook hebben we met elkaar een aantal keer het beroepenspel gespeeld, waarbij de kinderen een
kaartje kregen met een beroep hierop en dat beroep gingen ze uitbeelden. De andere kinderen

mochten raden om welk beroep het ging.
We hebben hier zo van genoten, dat we het meerdere keren hebben
gespeeld!
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