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

Nummer 3                                                                   oktober 2019 
 

   

 Westzaan  Assendelft 
1 02-10-19 start kinderboekenweek 1 02-10-19 start kinderboekenweek 

2 07-10-19 info-avond groepen 8 2 07-10-19 info-avond groepen 8 

3 10-10-19 dag van de duurzaamheid 3 10-10-19 dag van de duurzaamheid 

4 11-10-19 afsluiting kinderboekenweek 4 11-10-19 afsluiting kinderboekenweek 

5 21 t/m 25-10-19 herfstvakantie 5 11-10-19 sponsorloop voor speelplaats 

6 28-10-19 weer naar school/luizencontrole 6 21 t/m 25-10-19 herfstvakantie 

7 11-11-19 Sint Maarten 7 28-10-19 weer naar school/luizencontrole 

8 18-11-19 deze week NSCCT gr 5 t/m 8 8 11-11-19 Sint Maarten 

9 25-11-19 Studiedag leerlingen vrij 9 18-11-19 deze week NSCCT gr 5 t/m 8 

  10 25-11-19 Studiedag leerlingen vrij 
 

Directie-info:  
Beste lezers, 
 
De afgelopen weken heeft ‘De Koe’ 
model gestaan voor de leerlingen van 
Wij-land in Assendelft en Westzaan. De 
keuze was gemaakt om een onderwerp te 
kiezen bij de start van het nieuwe 
schooljaar waar we een mooie link 
konden leggen met de nieuwe 
schoolnaam. Gezien onze naaste buren in 
het weiland, was de keuze voor de koe 
snel gemaakt. 
 
Via het Cultuurmenu Zaanstreek kwamen we in contact met Joke Konijn die daarover een workshop 
organiseerde.  
De leerlingen gingen met hun groep naar de boerderij waar boer Bax uit Westzaan en boer Kramer uit 
Assendelft klaar stonden om met dit project mee te werken. Leerlingen kregen eerst een kleine 
rondleiding en vervolgens gingen ze boetseren met klei, midden in de stal tussen de koeien. 
 
 
 
 

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 

Brede school activiteiten: 
Wij merken dat er weinig kinderen ingeschreven worden bij de superleuke brede school activiteiten. 
Misschien komt het door het aanbod? Misschien de wijze waarop aangemeld moet worden? Of het 
gebrek aan tijd? 
Wij hebben de kinderen deze week inschrijfformulieren meegegeven die u handmatig kunt invullen, 
geld kan in een enveloppe meegegeven worden en graag afgeven aan de directeur of de leerkracht van 
uw kind. 

Jeugdverpleegkundige Op Wij-land 
Goedendag! Mijn naam is Jelena Heg, ik ben jeugdverpleegkundige in het Centrum Jong in Zaandijk. 
Daar werk ik sinds juni 2019 met veel plezier. Ik ben de vaste verpleegkundige voor het Wij-land en zie 
ook alle kinderen een keertje in groep 7. In mijn werk heb ik veel gesprekken met ouders en kinderen 
over gezondheid, groei, ontwikkeling, opvoeding en gedrag. Deze gesprekken heb ik op het Centrum 
Jong, maar soms ook thuis of op school. Ik vind het belangrijk goed te luisteren en samen met ouders 
en kinderen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Naast de gesprekken met mij als 
jeugdverpleegkundige, bied de GGD ook andere mogelijkheden aan zoals gesprekken met pedagogen 
via het opvoedspreekuur: www.opvoedspreekuur.nl. Ouders kunnen hier terecht met vragen over de 
opvoeding. De GGD biedt cursussen aan voor ouders en kinderen op gebied van gedrag en 
ontwikkeling, deze zijn te vinden op www.cursusbureauzaanstreek.nl. Wie weet tot binnenkort!  
Voor het schooljaar van 2019/2020 wil ik in samenwerking met de school inloopspreekuren aan gaan 
bieden. Iedere maand ben ik op beide locaties van de school aanwezig om ondersteuning te bieden 
aan ouders over de gezondheid, ontwikkeling, groei, opvoeding en het gedrag van uw kind(eren). Dit 
kan door middel van een gesprekje, hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Ik vind het belangrijk 
goed naar u als ouders te luisteren en samen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Ik ben op 
de volgende data, van 13.45-14.45 aanwezig op de school: 
Assendelft 
Dinsdag 29 oktober 2019 
Dinsdag 26 november 2019 
Dinsdag 17 december 2019 
Dinsdag 28 januari 2020 
 
Westzaan 
Woensdag 30 oktober 2019 
Woensdag 27 november 2019 
Woensdag 18 december 2019 
Woensdag 29 januari 2020 

 



Westzaan-info 

Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek kunt u elke ochtend terecht bij de “kinderboekenkraam”. Hier kunt u 
boeken bekijken en bestellen! Graag het geld gepast in een envelop met de naam erop als betaling bij 
de kraam. Uw boek wordt pas besteld na de betaling. 
En op vrijdag 11 oktober mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun “oude” boeken verkopen en 
kunnen ze misschien weer “nieuwe” boeken kopen. Wilt u denken aan klein geld want de leerlingen 
hebben geen wisselgeld.....u bent welkom op de kinderboekenmarkt van 12.00 tot 12.30 uur 

Druk je eigen boeklegger 
Je eigen boekenlegger drukken op 
een echte drukpers op dinsdag 8 
oktober! 
 
Om op reis te gaan, hoef je 
helemaal niet in een auto of 
vliegtuig te stappen. Lees je een 
goed verhaal, dan reis je immers al 

de hele wereld over! Maar… hoe weet je nou waar je gebleven bent? Met 
een boekenlegger natuurlijk!  
 

Op dinsdag 8 oktober kun je op school je eigen boekenlegger 
drukken. Op een échte drukpers, onder begeleiding van de 
Boekenleggerdrukker Ed Visser, de opa van Jeppe & Abe. 

Assendelft-info 

Schenkingen Wij-land  
Menger Bouw uit IJmuiden heeft 
voor het technieklokaal in 
Assendelft nieuwe gevulde 
gereedschapskisten geschonken.  
De vader van Roos Tromp uit 
groep 1 werkt daar en kwam ze 
met vrouw en Roos brengen.  
Bouwbedrijf Floris heeft twee 

zakken hout geschonken. En wij hebben een podium, voor een klein prijsje, gekregen van het 
molenmuseum. 

Wij zijn er heel blij mee!!! 

Nationaal schoolontbijt 
Op dinsdag 5 november doet locatie Assendelft  mee aan het Nationaal Schoolontbijt . Dan kunt u uw 
zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Op die dag schuift de hele school 
namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo 
leert het kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het 
beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis.  



Hulp bij het opknappen 
Dank je wel schilderouders!!!  
Zijn er nog meer ouders die graag willen helpen? 
Aanmelden kan natuurlijk altijd! 
 
 
 

 

Sponsorloop 
Vrijdag 1 november aanstaande gaan wij samen met alle leerlingen van CBS Wij-land zoveel mogelijk 
geld inzamelen voor een nieuw (groen) schoolplein. CBS Wij-land is sinds de zomervakantie gevestigd 
in een schoolgebouw aan de Pastoor Vermeulenstraat te Assendelft. Dit gebouw is van binnen 
helemaal gerenoveerd en is volledig ingericht om de leerlingen een warme en veilige leeromgeving te 
bieden. Wanneer de leerlingen uit het raam kijken zien zij aan de ene kant van het gebouw het 
prachtige landschap dat Noord-Holland ons te bieden heeft, aan de andere kant een kaal, grijs, saai en 
niet-inspirerende tegelvloer. 

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. 

 


