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 Westzaan  Assendelft 
1 Sept 19    startgesprekken 1 Sept 19    startgesprekken 

2 16-09-19 schoolfotograaf 2 16-09-19 schoolfotograaf 

3 25-09-19 Studiedag, leerlingen vrij 3 25-09-19 Studiedag, leerlingen vrij 

4 26-09-19 schoolreisje 4 26-09-19 schoolreisje 

5 02-10-19 start kinderboekenweek 5 02-10-19 start kinderboekenweek 

6 07-10-19 info-avond groepen 8 6 07-10-19 info-avond groepen 8 

7 10-10-19 dag van de duurzaamheid 7 10-10-19 dag van de duurzaamheid 

8 11-10-19 afsluiting kinderboekenweek 8 11-10-19 afsluiting kinderboekenweek 

9 21 t/m 25-10-19 herfstvakantie 9 21 t/m 25-10-19 herfstvakantie 
 

Directie-info:  
Beste lezers, 
 
Op vrijdag 30 augustus is er groot feest geweest op beide locaties. De naam van de school is feestelijk 
onthuld. Deze naam was, dachten wij, lang geheim gebleven, toch waren er bij de onthulling al 
kinderen die de naam wisten.  Op locatie Assendelft werd ook het nieuwe gebouw geopend.  
Wij hebben over het algemeen enthousiaste reacties ontvangen, zowel over de naam als over het 
nieuwe gebouw.  
Onze nieuwe website is nu online, het is de moeite waard om even te kijken. Mooie foto’s, nieuwe 
teksten, veel overzichtelijker. De foto’s op de website zijn genomen in de weilanden van boer Bax en 
boer Kramer. De kinderen op de foto’s zijn allemaal kinderen van Wij-land. 

Vorige week zijn er ontruimingsoefeningen geweest op beide locaties. De 
ontruimingen verliepen volgens plan en zijn geëvalueerd. 
De startgesprekken zijn bijna allemaal geweest, nu kan het team zich op de 
onderwijsontwikkelingen richten. De technieklokalen worden ingericht en 
de komende periode wordt een plan ontwikkeld over de inzet van dit 
lokaal. Wij houden u op de hoogte. 
Misschien heeft u het al gemerkt, wij zijn begonnen met Engelse les vanaf 
groep 1. Wij proberen momenteel een methode uit en na de evaluatie 
bekijken wij of dit de juiste methode voor onze kinderen is. 
Het onderwerp duurzaamheid wordt op dit moment uitgewerkt, ook daar 
krijgt u verder in het jaar informatie over. 
Daarnaast willen wij ons dit jaar op rekenen en begrijpend lezen richten. 
 

Met vriendelijke groet, 
Angelieke Carpentier-Hamers 
J.J. Allanstraat 149, 1551 RD Westzaan   
T 075 201 01 26 
Pastoor Vermeulenstraat 31, 1566 DK Assendelft   
T 075 201 01 45  
E info@wij-land.nu I wij-land.nu I agora.nu 



Gezamenlijke-info 

Informatiebronnen 
Website: deze week is de nieuwe website online gegaan en te vinden onder www.wij-land.nu  
  
Schoolgids/schoolkalender: De schoolgids 2019-2020 ziet u terug op de nieuwe website en de 
schoolkalender heeft u in het begin van het schooljaar al in ontvangt mogen nemen. 
 
Nieuwsbrief: ook de Nieuwsbrief heeft zoals u kunt zien een nieuwe lay-out. Deze brief wordt één keer 
per maand verzonden. In deze brief staan over het algemeen schoolberichten.  
 
Digiduif/Parro: voor berichten vanuit de groepen krijgt u nu via Digiduif de informatie. Dit wordt straks 
Parro, daar wordt u later over geïnformeerd. De leerkrachten proberen de berichten te bundelen tot 
één keer per week, maar soms is het noodzakelijk dat er tussentijds een berichtje of oproep uitgaat. 
 
De schoolapp: Deze is omdat wij overgegaan zijn naar een nieuwe website en straks Parro  gaan 
gebruiken niet meer actief. Wanneer alles goed werkt, zal ook de schoolapp weer functioneren. 

Brede school activiteiten: 
Op alle twee de locaties worden de brede schoolactiviteiten van Mad Science aangeboden, eigenlijk 
zijn de groepen te klein maar omdat het de eerste keer is en er toch wel wat aanmeldingen zijn willen 
ze dit graag bieden. 
De lessen starten om 12:45 uur i.p.v. 13:00 uur.  
 
Deze week heeft u een folder gekregen over een ander aanbod van brede schoolactiviteiten. In de 
folder stond nog het oude inschrijfadres. Wanneer u op de nieuwe website komt en kijkt onder het 
kopje “extra activiteiten” dan kunt u alle informatie vinden over de activiteiten en de kinderen 
inschrijven. 

Leonie Gielens, nieuwe IB-er van Wij-land 
Er is niet alleen een nieuwe naam voor de school, een nieuwe locatie en een website, 
maar ook de intern begeleider is nieuw. 
Zij begeleidt de leerkrachten bij de hulp aan de kinderen die extra zorg nodig hebben. 
Daarnaast bewaakt zij het leerling volg systeem, en geeft nieuwe impulsen ter 
verandering en verbetering. In de contacten naar de ouders is zij ook vaak een 

sleutelfiguur.  
Op woensdag werkt zij in principe op locatie Westzaan en donderdags op locatie Assendelft. 
Haar emailadres is: leonie.gielens@agora.nu  

Ziekte leerkracht 
Jammer genoeg hebben wij al een paar ziekmeldingen van leerkrachten gehad.  
Op het moment dat een leerkracht ziek is proberen wij een vervanger te vinden. Daarvoor maken wij 
gebruik van de invalpool van Agora, ambulant personeel, duo-partners en stagiaires. 
Maar zoals bekend is, is er bijna geen vervanging meer te vinden. 
Indien er geen opvang te vinden is, kan het voor komen dat uw kind een dag vrij is maar wanneer u 
geen opvang heeft kan uw kind naar school komen en wordt het bij een andere groep geplaatst. 

Westzaan-info 

Opknappen van het gebouw 
Zoals u heeft kunnen zien, wordt de buitenzijde van het gebouw lekker in de verf gezet. Het was echt 
wel nodig. Binnen zijn wij ook volop bezig. Nieuwe bibliotheek, een eerste opzet voor een 
technieklokaal,  oude lamellen weg en houtblokken voor op de speelplaats. Maar we zijn er nog niet, 
ook de binnenzijde willen wij een facelift geven.  
Wie wil ons helpen met creatief schilderen? De verf voor de binnenzijde is al gekocht. Angelieke staat 
doorgaans twee keer per week bij de deur en u kunt haar vragen stellen over de bedoelingen en 
misschien kunt u iets voor ons betekenen?  

http://www.wij-land.nu/
mailto:leonie.gielens@agora.nu


Assendelft-info 

De buurtbewoners op bezoek 
Vrijdag 13-09-2019 zijn alle buurtbewoners rondom de locatie Assendelft uitgenodigd om kennis te 
maken en het gebouw te bezichtigen. Er zijn ongeveer 12 bewoners geweest, dus een mooie opkomst. 
De bewoners vinden de naam van de school en het gebouw heel mooi.  
Aan de deurbel van 8.25 uur moet men nog even wennen. Er wordt gekeken of deze een ander geluid 
kan krijgen. 
Zij zijn heel blij met de wijze waarop u uw kind naar school brengt en constateren nagenoeg geen 
overlast in de wijk. Aandachtspuntje: graag de auto’s in de vakken parkeren. 

Kindertuin 

De Kindertuin hecht er veel waarde aan dat kinderen 
in een warme omgeving worden groot gebracht, waar 
ze zich welkom voelen en de wereld kunnen gaan 
ontdekken vanuit een veilige basis. 
 
Peuterspelen: 
Na de herfstvakantie van schooljaar 2019/2020 
bieden wij bij voldoende animo PeuterSpelen in 
Westzaan (in ons lokaal in Wij-land) en Assendelft (in 
ons lokaal in de Vermeulenstraat Wij-land). 

We bieden opvang in een peuterspeelzaalsetting met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar op ochtenden van 08.30-11.30 uur, in de schoolweken. 
Naschoolse opvang: 
We bieden kleinschalige naschoolse opvang aan in Westzaan, in onze voormalige brandweerkazerne & 
in Assendelft in het schoolgebouw aan de Vermeulenstraat. 
De groep bestaat uit maximaal 22 kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar. 

Nieuws van buiten 

Zie bijlage. 

 


