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Inleiding  

Het bruist van de activiteiten in 
en rond de school. Zo is er een 

nieuwe stap gezet om de speel-

plaats van de kleuters een boost 
te geven. Klas 6 oefent het 

eindtoneelstuk, van de week on-
der de bezielende leiding van 

Pepijn en Greta van Halderen. 

Binnenkort is het Reuring Festi-
val, waarbij velen uit onze ge-

meenschap betrokken zijn. 
Maandag zal de school acte de 

préséance geven tijdens de 

Avond Vierdaagse. Volgende week nemen ook weer de studenten van de Vrijeschool pabo uit Leiden be-
zit van de school. Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. Het is ook de tijd van de per-

soneelsmutaties. Na de zomervakantie kondigt de MarkStadWalk zich aan. Tenslotte nog uw aandacht 
voor een oproep voor steungezinnen. Veel leesplezier.  

 

Agenda 

Maandag 13 juni ’22 Avondvierdaagse tot en met donderdag 16 juni 

Woensdag 15 juni ’22 Studiedag team VSW, kinderen vrij 

Woensdag 22 juni ’22 Algemene ouderavond  

Vrijdag 24 juni ’22 St. Jan (met Astrid en Gjalt als onze gastheren) 

Vrijdag 24 – dinsdag 26 

juni 

Reuring festi val  

 

Weekspreuk tiende week, 9 – 15 juni 

Tot zomerse hoogten 
Verheft zicht het lichtende wezen van de zon.  

Het neemt mijn menselijk voelen 
In de wijdten van zijn ruimte mee. 

Een voorgevoel beroert mij innerlijk, 
Laat mij vraagbewust beleven,  

Beseffen zul je eens: 

Nu werd jij beleefd door een godswezen. 
 

Reuring Festival 

Al weer voor de 20ste keer is er 

dit jaar het Reuring Festival in 
Purmerend, een groot theater- 

en muziekfestival van 24 tot 
en met 26 juni. Om dit lus-

trum te vieren zal onder lei-

ding van kunstenaar Olivier Grossetête een levensgrote molen 
nagemaakt worden van karton, die op zaterdag 25 juni opgebouwd 

wordt. In de week eraan voorafgaand worden de losse onderdelen gemaakt. Kinderen van de Waterland-
school in klas 4 en 5 bouwen hieraan mee. Klas 5 op de 21ste, klas 4 op de 23ste. Meer weten over het 

Festival, klik dan hier.  

 
 

https://www.reuring.com/
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Kleutertuinplein op de schop fase 2 

Berichtten we u vorige week over de werkzaamheden in 

de kleutertuin, daar doen we deze week nog een 

schepje bij op. Dank aan Martin, René, de kinderen van 
klas 3, Monique, Mirella en Karen voor het ter beschik-

king stellen van hun arbeid. Een fijne, veilige en aan-

trekkelijke speelomge-
ving voor de kinderen, 

maar ook een school 
omgeving waaruit sa-

menhang, zorg en 
aandacht spreekt. Een 

geweldig visitekaartje.  

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Aan alles is gedacht, de opstap/platform naar de glijbaan, niet meer 
zo hoog, veilig en comfortabel. Glijden maar.  

Er volgt op 20 juni nog een laatste werkavond. Dan wordt het zand 

onder het bootje vandaag verplaatst naar ‘de berg’. Onder het bootje 
zullen zeven grote zakken houtsnippers aangebracht worden als valon-

dergrond. Al met al weer een grote klus waarvoor we heel graag hulp 
willen ontvangen. Als is het maar een uurtje, alle bijdrage is welkom.  
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Personeelsmutatie: Nienke Schreuder naar Castricum 

De ouders van de klas (1) zijn al geïnformeerd. Nienke Schreuder gaat na de zomer werken in Castricum. 

Een aderlating maar het is niet anders. Gelukkig kan ik u in elk geval melden dat Elisa Steketee deel van 

ons team gaat uitmaken, als is het vanwege haar opleiding vooralsnog voor twee dagen. 
 

Open dag bij Muziekles Waterland 

Op zaterdag 18 juni staan de docenten van Muziekles Waterland klaar voor ieder-
een die meer wil weten over muzieklessen op verschillende instrumenten. Tussen 
12.00 en 15.00 uur kunnen jong en oud terecht in de Geulenstraat 62 te Purme-

rend om kennis te maken met de verschillende instrumenten en met de docenten.  

En wat is er nou mooier dan zelf even een gitaar te mogen vasthouden, achter een 
piano of drumstel te zitten of op een saxofoon te blazen? Er zijn in ieder geval do-

centen aanwezig voor cello, blokfluit, piano, drums, saxofoon, klarinet, hoorn, 
trompet, zang (pop) en gitaar. Al deze docenten zijn afgestudeerd aan het conser-
vatorium en ze hebben enorm zin in het nieuwe cursusjaar! Meer informatie over 

les op deze instrumenten (maar ook over bijvoorbeeld trompet, hoorn, viool, 
dwarsfluit of hobo) kan je vinden op muziekles-waterland.nl  

We zien je graag op onze Open Dag. 

 

Waterlandschool loopt mee met de Avondvierdaagse 

Maandag 13 juni is het zover, de avondvierdaagse. De Waterlandschool is van de partij. Meer weten over 

de vierdaagse, klik dan hier.  

 

Buurtgezinnen in Purmerend zoekt steungezinnen 

Wil jij iets betekenen voor een kind of gezin, dat hulp nodig heeft? 
 

Iedereen maakt dingen mee in zijn leven die soms niet zo makkelijk zijn; een burn-out, ziekte, schei-
ding, werkeloosheid, noem het maar op. Soms zit het gewoon even tegen, dat kan ons allemaal over-

komen. Het is in dit soort situaties niet altijd makkelijk om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen 

te besteden. Als je geluk hebt als ouder, dan heb je mensen om je heen op wie je kunt terug vallen. 
Helaas geldt dit niet voor iedereen. 

 
Sinds 3 jaar is Buurtgezinnen actief in de gemeente Purmerend. Ouders die wat steunt kunnen gebrui-

ken, worden door Buurtgezinnen gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Een steungezin vangt de 
kinderen op regelmatige basis op, bijvoorbeeld 1 keer per week op woensdagmiddag of af en toe een 

dag in het weekend. De eigen ouders kunnen zo weer even op adem komen en de kinderen hebben 

een leuke tijd bij het steungezin. 
 

Heb je interesse om steungezin te worden? Of zou je zelf wat steun kunnen gebruiken? 
Meer informatie vind je op de website www.buurtgezinnen.nl.  

 

Ook kun je mailen naar de coördinator Yolanda van der Arend: yolanda@buurtgezinnen.nl .  
 

Regelmatig plaatsen we profielen van kinderen waar we een steungezin voor zoeken op onze Face-
bookpagina ‘Buurtgezinnen in Purmerend’. 

 

 
 

https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-purmerend/
http://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:yolanda@buurtgezinnen.nl
https://www.facebook.com/Buurtgezinnennl-in-Zaanstad-1657430464514013/
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MarktStadWalk  

Op zaterdag 3 september is er de Marktstadwalk 2022, ge-

volgd door de Marktstadrun een dag later. Doe mee, lekker 
wandelen of rennen in het zomerzonnetje. In de bijlage leest 

u er alles over.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Fijn weekend allemaal.  

 
 

Team VS Waterlandschool  
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Bijlage 1 MarktStadWalk 

 

Marktstadwalk 2022 

De Marktstadwalk krijgt dit jaar weer een vervolg. Op zaterdag 3 september zijn de volgende 

afstanden te wandelen: 

✅ 25 kilometer         

✅ 13 kilometer               

✅ 5,7 kilometer                                

 

Kijk voor meer informatie op: www.marktstadwalk.nl 

                                                                                                                                                                        

Marktstadrun 2022 

Dit jaar gaan we er echt voor. Zondag 4 

september vindt de 10e editie plaats van 

de Marktstadrun. Tijdens deze jubileumedi-

tie staan de volgende afstanden weer op 

het programma: de Kidsrun, de 2 Engelse 

Mijl voor scholieren en de 4.5 en 8 EM. De 

starttijden zijn dit jaar vervroegd, zodat we 

ruim op tijd klaar zijn voor de Formule 1 lief-

hebbers. Er is dit jaar geen na-inschrijving 

op de dag zelf, dus zorg dat je op tijd je in-

schrijft voor deze leuke loop. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.marktstadrun.nl 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Kikkers op de Heemtuin en Eten uit de Natuur  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.marktstadwalk.nl%2F&data=05%7C01%7Cnieuwsbrief%40waterlandschool.nl%7C2a04bbe55a2b483fcbf608da49484eda%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637902872179274333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=eYZK2OxTltL6Nt7hEe6v%2BgRtU3z7Kd1v6h7%2BEyyjnIQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.marktstadrun.nl%2F&data=05%7C01%7Cnieuwsbrief%40waterlandschool.nl%7C2a04bbe55a2b483fcbf608da49484eda%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637902872179274333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=wPnbRyTE%2FYHjTr0iLuG0%2FpdH8j4EOo9n%2FLCDfcria7M%3D&reserved=0
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Over twee weken begint de zomer officieel, maar het is nu al heerlijk weer om 

buiten te zijn. Op een van de mooiste plekjes van de Zaanstreek – de heemtuin - 

is de komende weekenden van alles te doen.  
 

ZONDAG 12 JUNI: KIKKERS! 
Er is voor het hele gezin weer een Kikkerpad uitgezet. Kinderen vinden het heerlijk 

om door de tuin te banjeren en ondertussen vragen te beantwoorden en opdrach-
ten uit te voeren. Er staan houten kikkers door de hele tuin met kaartjes om hun 

hals. Voor de ouderen worden er rondleidingen georganiseerd. Het Kikkerpad kun 

je lopen vanaf 10.00 uur, de rondleidingen starten om 11.00 en om 14.00 uur.  Rondleidingen en Kik-
kerpad zijn gratis – een donatie is altijd welkom!  

 
ZONDAG 19 JUNI: ETEN UIT DE NATUUR! 

Op zondag 19 juni gaat de heemtuin vanaf 11.00 uur culinair! Wat kun je allemaal eten uit de natuur? 

We maken er een smulfestijn van voor jong en oud! Deelnemers kunnen een strippenkaart aanschaf-
fen (á € 4,00) waarmee je langs alle culinaire plekjes van de tuin kunt lopen.  

Door vrijwilligers van de tuin wordt thee gemaakt van verschillende kruiden. Ook is er frisse limonade 
van vlierbloesem. Je kunt honing proeven en met molentjes kun je meel malen. Er is brooddeeg be-

schikbaar waarmee bezoekers eigen broodje kunnen bakken. Van wilde planten wordt een heerlijke 
salade gemaakt die supergezond is.  

 

Beheerder Jeroen heeft voor het hoofdgerecht een prima recept voor een smakelijke brandnetelsoep – 
dat soepje prikkelt je smaakzintuigen!  

 
Komt allen naar de heemtuin en geniet van culinaire lekkernijen uit de natuur!  
Deelnemers kunnen een strippenkaart aanschaffen (á € 4,00) waarmee ze van alle culinaire snufjes kunnen genie-

ten. 

 

Waar en wanneer: Zondag 19 juni, heemtuin Zaandam, vanaf 11.00 uur.  

Kosten strippenkaart: € 4,00.  

=========================================== 

Voor meer informatie : 
Telefoon: 075-6352185 

E-mail: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl 

 
De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Centrum. Hoofdingang aan 
parkzijde, nabij eendenvijver. Via openbaar vervoer bereikbaar met bus. (Foto’s mogen worden gebruikt.) 
 

 
 

 

 


