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 Westzaan  Assendelft 
1 05-12-19 Sinterklaasfeest 1 05-12-19 Sinterklaasfeest 
2 06-12-19 Studiedag leerlingen vrij 2 06-12-19 Studiedag leerlingen vrij 
3 19-12-19 Kerstviering in de kerk 3 19-12-19 Kerstviering in de kerk 
4  21-12-19 t/m 03-01-20 Kerstvakantie 4  21-12-19 t/m 03-01-20 Kerstvakantie 
5  06-01-20 Weer naar school/luizencontrole 5  06-01-20 Weer naar school/luizencontrole 
6  13 t/m 31-01-20 Toetsweken 6  13 t/m 31-01-20 Toetsweken 
7 22-01-20 Start Nationale voorleesdagen 7 22-01-20 Start Nationale voorleesdagen 

 

Directie-info:  

 
 

Basisschool Wij-land 
wenst de wereld een vredige toekomst. 

Gezellige feestdagen! 
 



Gezamenlijke-info 

Duurzaamheid 
Stichting Agora heeft voor 2020 een contract afgesloten voor verduurzaming van elektriciteit 
en aardgas.  
Wij krijgen groencertificaten, zogenaamde Garanties van Oorsprong. In Nederland 
is dat het enige geldige bewijs dat de energie duurzaam is opgewekt .  
De energie is opgewekt 
uit een duurzame bron. Wij hebben gekozen voor Europese windenergie. 
Aardgas wordt door “Gold Standard” certificaten vergroend; dit is een officiële compensatie. 

Stichting Present herinnering! 
• Tot en met dinsdagmorgen 17 december 8.30 u. kunt u 
spulletjes voor deze actie inleveren.    
• Dinsdagmorgen 17 december stellen we de kerstpakketten 
samen: wie zou mij daarbij kunnen/ willen helpen?  
• Woensdag 18 december worden de pakketten rondgebracht. 
Het zou mooi zijn als er mensen zijn die (één of meer) pakketten 
willen wegbrengen.  
 
 
Heeft u de gelegenheid ons op bovenstaande data een handje te 
helpen, dan kunt u uw naam op het lijstje bij de tafel schrijven. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar onderstaand 
telefoonnummer. 
Een hartelijke groet, Jeanet Pols (oma van Damian gr.6 W en Fenna 
gr.4 W) voorzitter Stichting Present Zaanstreek 06-48927354 

Westzaan-info 

Kerstviering in de Grote kerk 
Dit jaar vieren we weer kerst in de Grote Kerk van Westzaan. Op 19 december zal er speciaal voor onze 
school een dienst gehouden worden door dominee Cornelis Visser, waarbij groep 1 t/m 4 het 
kerstverhaal zal vertellen. We willen alle ouders en familieleden uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 
De dienst zal om 18.30 uur beginnen. Wilt u graag 10 minuten eerder aanwezig zijn, zodat de 
ouders/familieleden hun plekken kunnen gaan innemen. De kinderen voegen zich bij hun klassen en 
zullen op de voorste rijen plaatsnemen. Aan het einde van de dienst is er een collecte, onze kinderen 
zullen hiermee rondgaan. 
 
Alle kinderen (en ouders) zijn ook van harte welkom op het Kinderkerstfeest op zondagmiddag 22 
december in de grote Kerk. 
 
Kerststukjes 
De kerststukjes zullen dit jaar weer in de klassen worden gemaakt. We hopen hierbij natuurlijk op jullie 
hulp. Meer informatie hierover zal via de leraren volgen. 

Assendelft-info 

Kerstviering 
Donderdagavond 19 december vieren wij het kerstfeest in De Odulphuskerk. Vanaf 18 uur is iedereen 
van harte welkom en om 18.15 uur start de viering.  
 
De kinderen zullen een mooi kerstverhaal vertellen en uiteraard zullen de kerstliederen niet 
ontbreken.  
Om ongeveer 19.00 uur is de dienst afgelopen.  
Wij hopen dat u allemaal aanwezig zult zijn om het jaar met elkaar af te sluiten. 
 



Oproep 
Wie heeft voor in de gezamenlijke ruimtes kerstspullen; bijvoorbeeld bomen, slingers, ballen (liefst één 
kleur), lichtjes enz. Het gebouw is namelijk wel even groter en moet versierd worden. 

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 
We bieden peuteropvang in schoolweken voor 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, 
twee ochtenden per week. Bij genoeg animo start er 

ook op andere dagdelen een nieuwe groep. Laat je wensen gerust aan ons weten! 
 
PeuterSpelen biedt kinderen de gelegenheid om in een veilige omgeving nieuwe vaardigheden te 
leren, (samen) te spelen en creatief bezig te zijn. We beleven een leuke ochtend binnen en buiten met 
elkaar en dagen kinderen uit op verschillende aandachtsgebieden. 
 
Lees meer over onze uitgangspunten en werkwijze in ons pedagogisch beleidsplan. Even sfeerproeven? 
Wil je graag een rondleiding? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Tel. 075 6150217 

Nieuws van buiten 

Advent periode en Kinderkerstfeest in de Grote Kerk van Westzaan (22 december): 
Advent periode:                                                                                                                               
Aankomende 4 zondagen (1, 8, 15, en 22 december) zijn alle kinderen van Westzaan en dus ook de 
kinderen van Wij-land, uitgenodigd om de advent periode mee te vieren in de Grote Kerk van 
Westzaan.  
Kinderkerstfeest:                                                                                                                                               
Ook het kinderkerstfeest op 22 december om 16.30 uur willen we dit jaar niet stilletjes voor bij laten 
gaan.  Dit jaar is de Grote Kerk van Westzaan (Torenstraat 1) ingericht als een gezellige herberg voor de 
kinderen. Schrijf het alvast op in je agenda! 
In een dienst door en voor kinderen van 2 t/m 12 jaar maken we van het kerstverhaal een feest. Dit 
jaar is het thema ‘geen stille nacht’. 
Als je zin hebt om te komen, ben je van harte welkom. Heb je zin om mee te doen met het toneelspel, 
met een engelenkoor of met een muziekinstrument, dan kun je mailen naar: 
marleensimmelink012@hotmail.com (moeder van Isabel uit groep 3, of even aanspreken op school). 
Een mooi begin van de kerstvakantie, met een humoristische voorstelling, mooie pakkende liederen en 
met chocomelk en koek. Voel je vooral geroepen om met velen te komen!! O ja, je mag ook je papa, 
mama, opa en oma meenemen hoor! 
 
Namens alle leiding van de kinderkerk van de Grote Kerk van Westzaan 

Zie bijlage. 

 


