Nieuwsbrief mei
Nummer 10
2021-2022

NIEUWSBRIEF

.
Beste ouder(s) / verzorger(s),

De laatste periode van schooljaar 2022 – 2023 is gestart.
Een leuke periode, met (gelukkig mag het weer!) verschillende schoolreisjes. Daarover leest U meer in deze nieuwsbrief!
Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar: het SO groeit enorm
Ondertussen zijn we al enige tijd begonnen met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar.
De SO-locatie is afgelopen schooljaren behoorlijk gegroeid. Volgend
schooljaar starten er 155 leerlingen. Op het VSO zijn er 75 leerlingen.
Het goede nieuws is dat er verschillende nieuwe leerkrachten gaan
starten in het nieuwe jaar. En daarnaast worden twee SO-groepen op
het VSO (Nieuwendamstraat) gehuisvest. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.
Project Doorstroom
Een smaakvolle Expresso of heerlijke Cappuccino, gemaakt door leerlingen van het VSO, vanuit onze eigen bak-fiets. Dit gaan we doen met
het project DOORSTROOM.
Op dit moment worden enkele teamleden opgeleid om barista-trainer
te worden. Deze teamleden gaan leerlingen (op school) opleiden tot
junior-barista.
De junior-barista’s kunnen dan in de Zaanstreek op bijvoorbeeld andere scholen, gemeente en bedrijven koffie verzorgen. Zodoende krijgen
de leerlingen een kans op de arbeidsmarkt. Voor elkaar, met elkaar.
Dit zorgt voor de lekkerste koffie!

Informatie voor de locaties:

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

Agenda
• 6 juni
2e pinksterdag Alle leerlingen vrij
•7 juni
Studiedag Alle leerlingen vrij
• 19 juni
Vaderdag
• 20 juni
MR vergadering loc. Sportstraat

Voetbal: Dynamica VSO is 3e geworden
Dinsdag 24 mei is het VSO-team 3e geworden bij het Molencup toernooi. Het is het
Noord-Hollands voetbal kampioenschap
voor ZML-scholen. Een geweldige prestatie!
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Koffie-ochtend ‘Wat brengt de toekomst voor mijn kind?’

Nieuwe leerlingen
NIS

MOW

Woensdag 25 mei was de eerste koffie ochtend, na
Corona.
Het thema was ‘wat brengt de toekomst voor mijn
kind?’
Wat kun je verwachten wanneer mijn kind naar het
VSO gaat, hoe wordt er gewerkt op het VSO, waar
gaan ze naar toe als ze 18 jaar oud zijn?
Ouders gaven aan dat het fijn is, om elkaar weer te kunnen ontmoeten en ervaringen te kunnen uitwisselen.
We hebben afgesproken dat we volgend jaar, rond iedere vakantie,
weer een koffie-ochtend gaan organiseren!
Namens de teams Dynamica XL NIS en MOW
Bob Vloedbeld, directeur
Anousjka Langereis, adjunct directeur

Nieuws uit de MR
De MR sluit dit schooljaar af op maandag 20 juni as.
met een vergadering op de locatie Sportstraat om 16.30 uur.
Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten en
zodoende de sfeer eens te proeven. Wees welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Fraanje
via m.fraanje@zaanprimair.nl
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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Tieneropvang bij Babino

Voor de basisschoolkinderen heeft Dynamica XL al jarenlang een fijne
en succesvolle samenwerking met Babino Kinderopvang. Zij bieden
naschoolse opvang op onze locatie Molenwerf en straks ook op onze
nieuwe locatie in Wormerveer.
Wij zijn echter benieuwd of er ook ouders van het voortgezet onderwijs behoefte hebben aan een soort naschoolse opvang, in dit geval
dus tieneropvang.
Babino wil onderzoeken of het wettelijk gezien mogelijk is om dit
voor onze tieners op te gaan zetten. Maar voordat zij daar tijd en
energie in gaan steken, willen wij graag weten of er vanuit u behoefte
is aan tieneropvang. Hieraan zullen dan wel kosten verbonden zijn en
Babino wilt kijken of dit ook met PGB mogelijk is. Dit is dus nog alleen
voor inventarisatie, wij en Babino kunnen nog niet garanderen of het
mogelijk gaat zijn. Indien u interesse heeft, kunt u dit laten weten via
onze medewerker bij de administratie Katia Nasole via
k.nasole@zaanprimair.nl
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DynamicaXL MOW
Vrijdag 22 april deden wij mee aan de Koningsspelen. De Koningsspelen werden die dag
geopend door de burgemeester van Zaanstad, de heer Jan Hamming.
Verschillende spellen zijn die ochtend (binnen en rondom het schoolgebouw) door de
leerkrachten klaargezet. De spellen die waren bedacht hadden allen een 'oranje tintje',
zoals: kroonwerpen, oranje slagballon, ring mikken, blikgooien.
De kinderen van de Watersnip zijn die dag goed gestart door heerlijk mee te dansen met
de Koningsdans. Daarna hebben de kinderen in circuitvorm gewerkt en naar hartenlust
geverfd, geknutseld, gekleid en getekend. Na het tussendoortje was het dan eindelijk tijd
om fijn te gaan sporten met elkaar. Wij zijn zo enorm trots op de samenwerking onderling
en het plezier dat de kinderen samen hebben gehad. De foto spreekt denk ik voor zich!
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DynamicaXL NIS
Hallo allemaal, in VSO 2 hebben wij les gehad van Fluxus met wel hele oude fototoestellen. In eerste instantie moesten de leerlingen
even kijken wat dit voor soort fototoestel was en
hoe deze gebruikt moest worden. We kregen telkens een korte foto opdracht om samen aan te
werken of alleen.
Zo moesten we bijvoorbeeld een foto maken van
een dichte hand en daarna van een open hand,
of draaiden we een duplo poppetje telkens een
ander richting op met tussendoor weer een foto.
Wanneer je dan deze foto’s in een filmpje achter
elkaar afspeelt, krijg je een heel leuk effect.

Binnenkort gaan we op schoolreisje naar Drievliet in Den
Haag en daar hebben wij nu al zin in. Groetjes VSO 2

Ook hebben we
met de gezonde
school les gehad
in Yoga.
In een lokaal op
school kregen wij
op yoga matten
les van juf Loes.
De leerlingen konden de yoga oefeningen goed meedoen en ook zelf
nog een paar houdingen eraan toe
voegen.
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DynamicaXL NIS
Molencup 2022
Na een periode van twee jaar zonder Molencup, reden we op dinsdag 24 mei richting Alkmaar.
Tien bikkels namen het op tegen zeer grote spelers van andere scholen.
Ons team bestond uit: Barry, Skip, Daen, Zihao, Jamil, Brian, Morris, Ayman, Dionyssa en Jamilla.
De eerste wedstrijd ging tegen Stormvogel-1, verloren met 1-7.
Wat een teleurstelling! Vervolgens wonnen we van Stormvogel-2 en Heliomare. 3-2,
6-2. We speelden echt heel goed.
De laatste pot was heeeeeel spannend. We speelden super goed, maar schoten de
bal er net niet in!
Het werd 1-2 en daarom eindigden we op een prachtige derde plaats.
Doelpuntenmakers: Ayman 6x, Zihao 2x, Barry 2x, ED 1x.
Ik ben trots op ons team en volgend jaar pakken we de grote beker.
Coach Fred en Michiel
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