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

Nummer 4                                                                        november 2019 
 

   

 Westzaan  Assendelft 
1 11-11-19 Sint Maarten 1 11-11-19 Sint Maarten 

2 18-11-19 deze week NSCCT gr 5 t/m 8 2 18-11-19 deze week NSCCT gr 5 t/m 8 

3 25-11-19 Studiedag leerlingen vrij 3 25-11-19 Studiedag leerlingen vrij 

4 05-12-19 Sinterklaasfeest 4 05-12-19 Sinterklaasfeest 

5 06-12-19 Studiedag leerlingen vrij 5 06-12-19 Studiedag leerlingen vrij 

6 19-12-19 Kerstviering in de kerk 6 19-12-19 Kerstviering in de kerk 

7  21-12-19 t/m 03-01-20 Kerstvakantie 7  21-12-19 t/m 03-01-20 Kerstvakantie 

8  06-01-20 Weer naar school/luizencontrole 8  06-01-20 Weer naar school/luizencontrole 

9  13 t/m 31-01-20 Toetsweken 9  13 t/m 31-01-20 Toetsweken 

10 22-01-20 Start Nationale voorleesdagen 10 22-01-20 Start Nationale voorleesdagen 
 

Directie-info:  
Beste lezers, 
 
Zoals u heeft kunnen lezen is de app van ons nieuwe communicatiesysteem Parro te 
downloaden. Bijna alle ouders hebben zich nu aangemeld en krijgen via de app alle 
informatie over school binnen. De leerkrachten zijn blij met dit gebruiksvriendelijke 
systeem en ik krijg ook enthousiaste verhalen van ouders. Straks is het de bedoeling dat u 
ook de agenda in de app kunt inzien. 

 
Om een goed beeld te krijgen van de leerlingaantallen in de toekomst, willen wij u vragen alvast 
broertjes en zusjes aan te melden. Formulieren kunt u bij Angelieke, Firozeh en de kleuterleerkrachten 
halen. Ter controle van de naam en het BSN van uw kind, moet u bij inschrijving een document tonen 
met de ‘kennisgeving van het BSN’ die u van de Belastingdienst heeft ontvangen, of van het eigen 
paspoort of de eigen identiteitskaart van uw kind. 
 
Wij hebben vanaf de zomervakantie, een nieuw gebouw geopend, de nieuwe naam bekend gemaakt, 
feest gehad met Mad Science, de nieuwe website in de lucht gedaan, bomen geplant, scholen 
geschilderd, Kinderboekenweek gevierd, bij de boeren kunstwerken gemaakt, hardgelopen voor de 
speelplaats (Westzaan komt ook aan de beurt), technieklokalen ingericht, bij de staking voor 
leerkrachten stilgestaan, op de dag van duurzaamheid les over duurzaamheid gehad,   enz enz….. 
Nu zijn wij op beide locaties druk met allerlei voorbereidingen voor de laatste weken van het 
kalenderjaar. Het zal weer een gezellige sfeervolle periode worden. Diverse ouders zetten zich in voor 
een mooie decembermaand. Alvast dank hiervoor! 

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 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Het nieuwe schooljaar is al even onderweg. Tijd om de Medezeggenschapsraad (MR) en de leden 
hiervan onder de aandacht te brengen. 
De MR houdt zich hoofdzakelijk bezig met beleidszaken en denkt en praat actief mee met de directie 
over beleidsmatige zaken op school. De MR adviseert, maar kan ook zelf initiatief nemen om 
voorstellen op de agenda te zetten. Vaststaande punten die jaarlijks terug komen zijn bijvoorbeeld de 
begroting, schoolplan, formatie en de schoolgids. 
Er wordt ongeveer 6 keer per schooljaar vergaderd, de notulen van deze vergaderingen zijn openbaar 
en opvraagbaar bij een van de leden. 
Twee leerkrachten en twee ouders hebben zitting in de MR. Beide locaties worden evenredig 
vertegenwoordigd.  
De ouders die zitting hebben in de MR zijn Sible Andringa en Yvette van Diepen. 

• Sible woont in Westzaan en is vader van Lieuwe (groep 7), Suze (groep 3) en Feia (groep 1). 

• Yvette woont in Assendelft en is moeder van Justin (groep 6), Renske (groep 5) en Nienke 
(groep 2).  

De MR is te bereiken via de ouders of via het e-mailadres MR@Agora.nu.   
Het betekent niet, dat wanneer u in Westzaan woont, het contact alleen verloopt via het MR lid in 
Westzaan en vice versa, de oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders, onafhankelijk van 
de locatie of woonplaats. 

Stichting Present 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de kerstpakkettenactie voor Stichting 
Present. De bedoeling is dat wij samen met de kinderen één of meerdere 
pakketten gaan samenstellen. Het liefst zien wij dat van elk pakket een lekkere 

maaltijd bereid kan worden. Verder moeten de producten lang houdbaar zijn en worden kleine 
cadeautjes erin op prijs gesteld. Hieronder ziet u een boodschappenlijstje met artikelen die 
meegegeven kunnen worden: Zakjes met mixen voor rijst, spaghetti, macaroni, rijst, potten pastasaus, 
pasta, aardappelpuree,   pakjes toast, vis in blik of pot, groenten in blik of pot, kerstkransjes (koek), 
amandelstaven, kerststollen, kerstbonbons, pakken vruchtensap, fruit in blik, suiker, bloem, 
zonnebloemolie, fles bak-en-braad, broodbeleg in pot of jam, groenten in blik of pot, soep, thee of 
koffie, wasmiddelen enz. Ook zoeken wij lege kerstpakketdozen. Vanaf volgende week kunnen de 
kinderen weer spullen meenemen en op een daarvoor bestemde tafel zetten.  
Stichting Present Zaanstreek biedt kerken de gelegenheid om kerstpakketten te maken voor 
buurtgenoten die doorgaans geen kerstpakket krijgen. Mensen met weinig contacten, waarvoor de 
Kerstdagen eenzame dagen zijn, of mensen met weinig financiën, waardoor iets extra’s met Kerst een 
grote uitgave is. De kerstpakketten worden uitgedeeld aan mensen die in een maatschappelijk 
hulpverleningstraject zitten. Bijvoorbeeld vrouwen in het Blijfhuis, of dakloze jongeren/ouderen.   
Geen alcohol: In verband met een mogelijke verslavingsachtergrond van cliënten of vanwege de 
geloofsovertuiging, vragen we u beslist géén alcohol in de pakketten te doen. Geen vlees: In verband 
met de mogelijke geloofsovertuiging van de mensen die de pakketten ontvangen, vragen we u beslist 
géén vlees of vleesproducten in de pakketten te doen. 
• 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 



Jeugdverpleegkundige inloopspreekuur 
Van 13.45-14.45 aanwezig op de school: 
Assendelft 
Dinsdag 26 november 2019 
Dinsdag 17 december 2019 
Dinsdag 28 januari 2020 
Westzaan 
Woensdag 27 november 2019 
Woensdag 18 december 2019 
Woensdag 29 januari 2020 

Westzaan-info 

Schilderwerkzaamheden 
In navolging van locatie Assendelft wordt nu ook locatie 
Westzaan opgeknapt. Twee enthousiaste ouders zijn druk 
bezig met het schilderen en opknappen van de school. Het 
wordt geweldig mooi. Alvast bedankt kanjers! 
 

Berichten van de OR 
Sinterklaas 
Sinterklaas komt ook dit jaar natuurlijk weer aan op onze school. Dit jaar heeft hij iets bijzonders in 
petto, hij is namelijk van plan om in het schoolgebouw te blijven slapen. Daarvoor hebben we, de 
ouderraad, jullie hulp hard nodig. 
Voor zijn slaapkamer zijn we op zoek naar de volgende spullen; 
- Bed (inclusief matras) 
- beddengoed 
- Nachtkastje 
- Lampje voor op nachtkastje 
- Gordijnen 
- Leuke accessoires om zijn kamer mee op te leuken 
Mochten jullie zelf nog leuke ideeën hebben voor de aankleding van zijn slaapkamer, dan houden we 
ons aanbevolen. Daarnaast hebben we hulp nodig bij de aankleding van deze kamer. Op 15 november 
staat de eerste dag hiervoor gepland. Mocht je deze dag en/of andere dagen kunnen en ons willen 
helpen dan maken we er samen een mooie kamer van om zo onze kinderen te verassen. De exacte 
data zijn onderin te vinden. 
Vrijdag 15 november 08.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur* 
Woensdag 20 november 08.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur* 
Vrijdag 22 november 08.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur* 
Woensdag 27 november 08.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur* 
Vrijdag 29 november 08.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur* 
*indien gewenst zijn andere tijden ook mogelijk 
We hopen op jullie inbreng en hulp! 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Ouderraad & Team 

Nieuwe invulling feestelijke taken OR Westzaan 
Bij de nieuwe naam Wij-Land hoort ook een nieuwe invulling van de feestelijke taken van de 
Ouderraad (OR). 
Dit betekent dat de OR zoals deze nu is zal komen te vervallen en er een andere invulling zal worden 
gegeven aan de manier vant organiseren van de feestelijke activiteiten voor de kinderen op school. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een projectgroep die samen met een “ambassadeur van de ouders” 



met gebruik van de bestaande draaiboeken bijvoorbeeld een fantastisch schoolreisje organiseert. 
Ben jij de aangewezen persoon om de taak als “ambassadeur “uit te voeren of wil je in een 
projectgroep met de feestelijke activiteit die jou aanspreekt dan horen wij (het OR team) het graag! 
Alle ideeën en suggesties zijn welkom om deze nieuwe invulling vorm te geven. 
Het is dus van belang dat iedereen, ouders en leraren, meedenken en zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om de feestelijke activiteiten vol enthousiasme en met plezier voor onze kinderen te 
kunnen blijven organiseren. Zijn er nog vragen of wil je meer informatie over deze ontwikkelingen, 
spreek één van de OR leden aan op het schoolplein om je vragen te kunnen stellen. 
Hartelijke groet, 
Namens het lerarenteam en de ouderraad 

Assendelft-info 

Sinterklaas op school 
Op donderdag 5 december hopen wij Sinterklaas en de Pieten te verwelkomen op 
school. We verwachten ze om 8.45 uur .  We zijn benieuwd wat Sint en Pieten dit jaar 
gaan beleven op school. Binnenkort hoort u er vast meer over via uw kind (eren ) of de 
Parra-App. 

Kerstviering 
Dit jaar houden wij onze  kerstviering in de Odulphuskerk. U bent van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn. De viering start om 18.00 uur. Meer info volgt via de Parra- 
App. 

Technieklokaal geopend 
Locatie Assendelft heeft afgelopen dinsdag hun Technolab geopend. In het bijzijn van alle leerlingen, 
leerkrachten en belangstellenden werd het lint doorgeknipt door een echte Bob de Bouwerleerling. 
We hebben een subsidie van TataSteel gekregen en daardoor konden we hele mooie 
techniekmaterialen kopen zoals muurstickers van een astronaut, dinosaurus en insecten. Ook hebben 
bedrijf Mengerbouw IJmuiden en bouwbedrijf Floris techniekmaterialen geschonken, zoals hout, 
gereedschapskisten en ander klein materiaal. Daarnaast hebben ouders en leerkrachten veel tijd 
gestopt in het gereedmaken van het technieklokaal. 

Sponsorloop voor de speelplaats 

Er is op dit moment al €1639,75 binnen. De commissie speelplaats is druk bezig met de planning! 

Kindertuin 

Lezen is een vast onderdeel in ons dagprogramma. 
Lees ook met ons mee en kom naar één van de 
inloopochtenden van het Peutercafé. Je kunt komen 
kijken hoe ons PeuterSpeellokaal er uit ziet, maar je 
kunt ook komen om je kind gezellig met andere 
kinderen te laten spelen en kennis te laten maken 
met de school Wij-land. De inloopochtend Peutercafé 
is één keer per maand en geheel vrijwillig. Check onze 
webiste  www.kindertuin.nu voor de data. 

 

http://www.kindertuin.nu/

