
Nieuwsbrief 
Mededelingenblad voor ouder(s)/verzorger(s) 

Nummer                                                  11 mei weer naar school 2020  
 

   

 Westzaan  Assendelft 
1 11 mei 1e groep (cohort) naar school 1 11 mei 1e groep (cohort) naar school 
2 12 mei 2e groep (cohort) naar school  2 12 mei 2e groep (cohort) naar school 

 

Directie-info:  

Beste lezers, 
 
Zoals u al heeft gehoord heeft op het nieuws heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 11 
mei de basisscholen weer gedeeltelijk opengaan. Wij zijn blij dat de eerste stap op terugkeer 
gezet kan worden. Wij missen de kinderen heel erg en wij denken dat het andersom ook het 
geval is.   
Het zal wel heel anders gaan dan wij gewend zijn. Er zijn veel regels en voorzorgsmaatregelen 
waar we ons allemaal aan zullen moeten houden om te voorkomen dat het coronavirus zich 
verder verspreidt.  
In dit mededelingenblad kunt u de belangrijkste aanpassingen lezen. Er zullen in de komende 
tijd vast nog veranderingen plaatsvinden, maar wij en het bestuur Agora, houden u via Parro 
op de hoogte van de ontwikkelingen.  
Er zullen gerust nog vragen zijn, wij komen hier zo snel mogelijk op terug, in verband met de 
vakantie graag mailen naar: info@wij-land.nu. 
 
Wij wensen de kinderen fijne vakantiedagen en indien dit voor u ook geldt, u natuurlijk ook. 
 
Met vriendelijke groet, 
Angelieke Carpentier-Hamers 
angelieke.carpentier@agora.nu 
 

Gezamenlijke-info 

Wij-land heeft ervoor gekozen om de leerlingen in 2 cohorten in te delen (1e en 2e groep). De 1e groep 
zal op maandag en woensdag naar school gaan en de 2e groep op de dinsdag en donderdag. Vrijdag zal 
een thuiswerkdag voor iedereen zijn en zullen de leerkrachten gebruiken om de nieuwe week voor te 
bereiden en contact te hebben met ouders.  
Deze keuze is gemaakt aan de hand van de volgende richtlijnen van het RIVM en/of Agora: 

• Kinderen krijgen maximaal 50% onderwijs op school aangeboden op hele dagen.  

• De groepen mogen niet te groot zijn. 

• Van belang is dat broertjes en zusjes op dezelfde dagen onderwijs op school krijgen. 

• Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de VSO en BSO.  

• Er wordt zo weinig mogelijk gewisseld om geen onnodig verkeer tot stand te laten komen.  
 

mailto:angelieke.carpentier@agora.nu


De indeling van de 1e en 2e groep (cohorten) ontvangt u apart via Parro. 
 

Schooltijden 
De schooltijden worden aangepast. De school begint om 8.30 uur voor alle groepen en sluit om 14.30 
uur. Zo komen wij het dichtst bij het aantal verplichte schoolcontacturen. Dit is met MR-geleding 
ouders overlegd en goedgekeurd. 
 

Wegbrengen/ophalen/contacten 

Om de contacten tussen volwassenen te beperken zijn er duidelijke afspraken nodig voor het brengen 

en halen van de kinderen. Deze afspraken zijn: 

• De leerkrachten staan in vaste vakken om 8.20 uur op de speelplaats. 

• Ouders mogen niet op het plein en in de school komen. 

• Ouders brengen hun kind tot aan het hek. Let hierbij zelf op de drukte (is het druk wacht dan 

even, u bent zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand). 

• Bij het ophalen staan de kinderen met leerkrachten weer op vaste plaatsen. 

• De BSO komt met kar na 14.30 uur nadat ouders en kinderen weg zijn, het plein op en haalt 

BSO kinderen op (Westzaan). 

• Wilt u de leerkracht spreken dan dient u dit telefonisch of per mail te doen. Wij voeren geen 

gesprekken op 1,5 meter afstand (op het schoolplein). 

 

Hygiëneregels /veiligheid 

• Alle door het RIVM opgelegde maatregelen omtrent hygiëne en veiligheid gelden ook op Wij-

land. 

• Er worden voldoende schoonmaakmiddelen geregeld door Agora. 

• Na schooltijd wordt de school grondig schoongemaakt. 

• Ouders mogen helaas geen hulp bieden bij bijvoorbeeld schoonmaken op school of 
onderwijsactiviteiten. 

• Er mag niet getrakteerd worden. 

• Kinderen moeten geheel zelfstandig naar de wc kunnen, mocht uw kind hier nog niet toe in 
staat zijn dan kunnen wij helaas uw kind niet op school ontvangen. Graag hierover contact 
opnemen met de leerkracht. 

Handen wassen: 

• Voor binnenkomst in de school wassen de leerlingen buiten hun handen met handgel.  

• Na toiletbezoek wassen de leerlingen hun handen met handzeep en drogen af met een 
papieren handdoek. De handdoekenrol mag niet gebruikt worden. 

• Bij het naar binnengaan, na de pauze, gebruiken de leerlingen weer de handgel. 

• Voor en na het eten worden de handen met handzeep gewassen. 

• Als de leerlingen naar huis gaan gebruiken ze ook de handgel.  
 

Onderwijsaanbod 

• Er is geen sprake van thuisonderwijs, zoals wij dit de laatste weken gedaan hebben. Dus niet 

én én. Wel krijgen de kinderen voor de dagen dat zij niet aanwezig zijn op school huiswerk 

mee. Dit zal ong. 2-2,5 uur per dag zijn.  

• Kangoeroegroep; de leerlingen van de kangoeroegroep krijgen 1x per week les via Teams. Dit 

wordt door de Kangoeroegroep zelf geregeld, hierbij wordt rekening gehouden met de dagen 

dat de leerlingen fysiek naar school gaan. 



• We richten ons tot de zomervakantie op kernvakken (focus op cruciale leerdoelen), sociaal 

emotionele ontwikkeling van de kinderen en beweging. 

• Gymzalen worden weer opengesteld. Het gebruik hiervan maken is voor ons technisch niet 

haalbaar. Vrijdag hebben kinderen geen les en woensdag maar een halve groep. Vakdocent 

bewegingsonderwijs, Sterre, maakt een aanbod voor alle dagen beweging op het schoolplein. 

En voor de vrijdag als thuisopdracht een bewegingsopdracht. 

•  

Festiviteiten: 

Helaas kunnen extra activiteiten zoals de eindmusical, kamp, excursies, zomerfeest e.d. geen doorgang 

vinden. De school zal op gepaste wijze afscheid nemen van de leerlingen van groep 8. 

Overige 

• Mocht u thuis een laptop van school hebben, dan graag deze nog thuis laten. Kinderen krijgen 

op de dagen dat ze niet naar school gaan opdrachten voor op de computer. 

• Wilt u uw kind een goede tas mee naar school geven, zodat huiswerk meegenomen kan 

worden? 

• Mocht uw kind materialen van school gekregen hebben in de afgelopen weken, denkend aan 

boeken en schriften, dan deze graag de 1e dag weer mee naar school nemen. 

 

 

 


