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Directie-info:  
Beste lezers, 
Donderdag en vrijdag aanstaande gaat ook het team van Wij-land staken. Wij begrijpen dat deze 
stakingsdagen voor u last kunnen veroorzaken, toch wil ik u even meenemen in de situatie zoals die zich de 
afgelopen weken en komende tijd voordoen op onze school: 

• Hanny, leerkracht uit groep 1-2A,  heeft longontsteking en is dus al geruime tijd ziek. Gelukkig heeft 
Tineke heeft de afgelopen periode haar werk overgenomen en werkt ondanks een druk thuisfront 
de gehele week. Woensdag 29 januari nemen Merle en Leontine de groep over, er is dan geen 
extra ondersteuning en pauzevervanging voor leerkrachten (half uur verplichte pauze voor 
leerkrachten). 

• Hanneke, leerkracht uit groep 1-2W, is afgelopen vrijdag naar de oogarts geweest. Een oma, een 
gepensioneerde leerkracht uit Rotterdam, heeft die dag met veel plezier haar groep overgenomen.  
Hanneke wordt op 4 februari geopereerd en zal 4 weken thuis moeten blijven. Op dit moment 
kijken wij samen of er mogelijkheden zijn om haar groep op de maandagen, dinsdagen, 
donderdagen en vrijdagen over te nemen. Gelukkig valt de studiedag en de vakantie hierin. Margot 
zal in ieder geval de woensdagen en vrijdagen in groep 1-2W staan. 

• Jikke, leerkrachtondersteuner op Westzaan, was afgelopen week ziek, ik hoop dat zij volgende 
week weer beter is. Ondersteuning op Westzaan en de pauzevervanging konden niet doorgaan. 

• Ineke, leerkracht van groep 5-6A en wetenschap & techniek coördinator van onze school,  is drie 
dagen voor een studie weg geweest, Rianne en Lisanne hebben haar groep overgenomen.  Jammer 
genoeg is Ineke nu ziek.  Cody, de Pabo-stagiaire uit groep 7-8A, vervangt haar. 

• Lisanne, leerkracht van groep 7-8A,  heeft woensdag 29 januari een begrafenis van een goede 
vriend, Rianna valt in voor haar. 

• Emmy is ziek geweest en Patricia de week ervoor (groep 3-4W), en samen hebben ze elkaars dagen 
overgenomen. 

• Sterre, nieuwe leerkracht bewegingsonderwijs, is ook ziek geweest. Haar zetten wij vaak in 
wanneer er iemand ziek is op woensdag op Westzaan en/of vrijdag op Assendelft. De leerkrachten 
rouleren dan. 

Zoals jullie kunnen zien houden we de balletjes nog maar net omhoog. Ik wil de teamleden bedanken voor 
de brede inzet, extra dagen werken, groepen overnemen, pauzevervanging opofferen....! Klasse.  
Daarom gaan wij donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken. We gaan donderdag  naar Amsterdam en op 
vrijdag heeft een leerkracht van Agora een actie bedacht en ons team sluit daarbij aan. Misschien ziet u ook 
een mogelijkheid om te laten zien dat u (het onderwijs) ons steunt? 
 
Met vriendelijke groet, 
Angelieke Carpentier-Hamers 



 

Gezamenlijke-info 

10 april vrij 
In de ouderkalender staat verkeerd vermeld dat er op 10 april een Paasviering is. Die is op donderdag 9 
april, de 10e begint het lange Paasweekend. In de ouderkalender bij vakantierooster staat het wel 
goed. 

Angelieke afwezig 
Zondag 2 februari vertrek ik om 11 uur van Schiphol naar Londen voor een studiereis met de IB-ers en 
directeuren van Agora. En ik kom woensdag 5 februari om 23 uur weer op Schiphol aan. Emmy, 
Patricia en Ineke zijn aanspreekpersonen die dagen.    

Brede school activiteiten 
Zijn er vragen over de Brede schoolactiviteiten, zoals problemen met inloggen in Gras, tijden die niet 
goed aansluiten, afmelden van leerlingen dan kunt u contact opnemen met: 
Monique Hendriks 
06-24632030 
info@kreavaria.nl  

Westzaan-info 

Technieklokaal 
Het technolab op Westzaan is bijna af. Het kan al gauw geopend worden en dan kunnen de leerlingen 
gebruik maken van dit mooie lokaal. Er zijn heel veel nieuwe materialen aangeschaft en er komt nog 
meer. Daniëlle, de moeder van een leerling uit groep 1-2W, heeft heel veel werk verzet en de collega’s 
geholpen, dank je wel! 

Opknappen 
Dezelfde moeder is ook bezig met het opknappen van de rest van de school. De aula is klaar, maar nu 
schildert zij de voorhal en maakt zij de koffiekamer lekker gezellig.  

Assendelft-info 

Lisanne gefeliciteerd! 
Lisanne uit groep 7-8 is, zoals u denk ik al gehoord hebt van de leerlingen en zelf hebt kunnen zien, 
zwanger van haar tweede zoon. Het duurt nog even voordat zij met verlof gaat, maar wij zijn nu al aan 
het kijken naar een vervanger voor haar groep. 

Speelplaats 
Het lijkt alsof er niets gebeurt met de speelplaats, maar op de achtergrond gebeurt er van alles. Er zijn 
offertes opgevraagd, scholen bezocht om inspiratie op te doen, donaties aangevraagd, vergaderd etc. 
Wij hopen gauw met een eerste gedeelte van het plein te kunnen beginnen. 

Kindertuin 

PeuterSpelen   
Wij zijn in overleg om zo snel mogelijk te starten met 
een groep peuters. Deze zal op dinsdagmorgen open 
zijn. Bij meer aanmeldingen zijn andere dagen ook 
mogelijk.  
De speelzaal van Assendelft kan ook starten bij 
voldoende aanmeldingen.  
Een groot voordeel van de speelzalen is de 
samenwerking met Wij-land. Peuters kunnen al 

kennismaken met de school en op bepaalde tijden alvast wennen.  
Kom gauw een keer langs om even te kijken naar onze gezellige speelzaal. U kunt ook een rondleiding 
krijgen door Angelieke. 
Tel. 075 6150217 
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