
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Belangrijke data: 

      Maandag 06 september: 

         Fruit- / groentedag  

 Dinsdag 07 september: 

 Woensdag 08 september: 

  Fruit- / groentedag 

  Sport/spel met Broeks Event 3+4 

  Vergadering ouderraad 

 Donderdag  09 september: 

 Vrijdag  10 september:   

  Fruit- / groentedag 

  Sport/spel met Broeks Event 5 t/m 8 

       

     

  

 

  

 

  

         

 Jarig deze week zijn 

 Zaterdag 04-09 Isabelle groep 4 

 Zondag  05-09 Joa groep 5 

 Maandag 06-09 Milan groep 1/2 C 

 Dinsdag 07-09 Dave groep 8 

    Mikhaël groep 1/2 B 

 Woensdag 08-09 Levi groep 1/2 D 

 Vrijdag  10-09 Gabriël groep 5 

 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag   
 gewenst!     
                        

                     
                                   
 
 
   
 
 
 
              Mediatoren deze week 

                     Jaïr + Breanna 
                     

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Coronazaken 
Wat hadden we dit onderwerp graag achter ons 
gelaten. Helaas is dit niet het geval. 
Het overviel ons compleet. Voor de kinderen, de 
ouders en het team is het een flinke domper. Om 
klassen in wat wij noemen de 'gouden weken' van 
het schooljaar naar huis te moeten sturen is heel 
vervelend. 
 
Al aan het eind van de eerste schoolweek moest 
groep 6 in quarantaine en vervolgens groep 3B. 
Inmiddels zijn deze groepen weer volledig terug op 
school. Op dit moment zijn groep 1/2d en 3A aan de 
beurt. Hopelijk kunnen ook zij na de 5e dag test 
vanaf maandag weer snel terugkomen. 
 
Omdat er veel vragen leven nog wat extra 
toelichting. Een besmet kind (positief getest) is nog 
steeds aanleiding voor de quarantainemaatregel 
van een groep. Ook al is het kind zelf nauwelijks 
ziek. De GGD en scholen moeten hierin nog steeds 
de landelijke  protocollen volgen, hoe vervelend dit 
ook is. We zijn er dus nog niet vanaf en moeten 
voorzichtig blijven! 
 
Natuurlijk heeft u er als ouders veel last wanneer 
uw kind niet naar school mag. We begrijpen echt 
dat het niet niks is om de kinderen weer een paar 
dagen thuis te hebben. Een hoop geregel, opvang, 
testafspraken, noem het maar op.  
Inmiddels is landelijk de discussie wel gestart of de 
quarantainemaatregel op deze manier gehandhaafd 
moet worden in het primair onderwijs. Voor dit 
moment zullen we het ermee moeten doen. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Personeelszaken 
Juf Isan, onze leraar ondersteuner, op ma/di, is dit 
schooljaar nog niet op school geweest. Zij kreeg in  
de zomervakantie Corona en heeft nog steeds 
nauwelijks energie en is erg vermoeid. We hopen 
natuurlijk dat Isan goed gaat herstellen en wensen 
haar veel sterkte. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Verkeersveiligheid en Huisvesting 
Tijdens het directeurenoverleg met de drie scholen 
zijn er steeds twee belangrijke bespreekpunten, 
verkeersveiligheid en huisvesting. 
We vinden het belangrijk dat alle kinderen veilig 
naar school kunnen en in een fijne omgeving 
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kunnen spelen en leren. Het is goed om te zien dat 
veel ouders op de fiets komen of hun auto netjes in 
de parkeervakken parkeren. Soms betekent dat een 
stukje extra lopen i.p.v op de stoep parkeren of 
midden op de weg stoppen. Aan de buurtbewoners 
is gevraagd om geen bestelbussen voor de school 
te parkeren zodat er bij het in -en uitgaan van de 
school voldoende ruimte en uitzicht is. 
 

We hopen dit onderwerp verder op te pakken met 
de medezeggenschapsraden, de verkeersouders, 
de gemeente en de politie. Er ligt vanuit onze MR al 
een onderzoek en aanbevelingen. 
 
Over de huisvesting van de scholen staat er 
volgende week een overleg gepland met Agora, 
Zaan Primair, de gemeente Zaanstad en de 
directeuren.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ouderbetrokkenheid 
Fijn dat veel ouders op de informatieavonden zijn 
geweest. Even een moment om elkaar te 
ontmoeten( al was het op 1,5m) en info te delen. 
 
De leerkrachten hebben de kinderen nu een paar 
weken in de klas gehad en ze al beetje beter leren 
kennen. Volgende week beginnen we met de  
startgesprekken voor de groepen 2 t/m 7. Een 
goed moment om nader kennis te maken, samen 
met uw kind en de leerkracht een gesprek te voeren 
en afspraken te maken. U hebt een uitnodiging om 
een gesprek te plannen via Parro. 
 
We hebben geen “Kom in de klas” ochtenden in de 
kalender staan. Wie weet is er in de tweede helft 
van het jaar wat meer mogelijk.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport en spel activiteiten groepen 3 t/m 8. 

Voor de komende week hebben we een aantal 
sport/spel activiteiten ingehuurd. BroeksEvent komt 
met de kinderen een aantal buitenactiviteiten doen. 
Goed voor de saamhorigheid en groepsvorming. 
Voor de kinderen van de groepen 3 en 4 is dit op 
woensdagochtend 8 september en voor de 
groepen 5 t/m 8 op vrijdagochtend 10 
september.  
Trek die dag allemaal je sportieve kleren en goede 
schoenen aan!  
 
Volgende week is er op donderdag en vrijdag  
geen gym in de zaal. Meester Bas is vanaf 
woensdag met groep 8 van de Rietvink op kamp! 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Trefwoord 

Trefwoord is ons programma voor 
levenbeschouwelijk vorming. Zo nu en dan schrijven 
we hier iets over in de Brulboei.   
 
Het eerste thema heet BEGINNEN.  
Een logisch thema aan het begin van een 
schooljaar. Een nieuw begin kan spannend zijn. 
Een nieuwe school, een nieuwe klas…..  
 
Elke religieuze traditie kent verhalen over het begin 
van de wereld. Vanuit de christelijke traditie komt in 
dit thema het Bijbelse scheppingsverhaal aan de 
orde, het verhaal over Adam en Eva en vervolgens 
het verhaal over Noach die de opdracht kreeg een 
ark te bouwen zodat er weer een nieuw begin 
mogelijk werd.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naschoolse activiteiten 
In het nieuwe schooljaar worden er zes naschoolse 
activiteiten ingehaald die vanwege de Corona 
omstandigheden in dit voorjaar niet door konden 
gaan. Het gaat om: 
 
Balsport groep 4,5,6 dinsdag, vol  
7, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 
 
Djembé groep 6,7,8 dinsdag, nog plaats  
7, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 
 
Urban Sport groep 6,7,8 donderdag, vol  
9, 16, 23, 30 september, 7 en 14 oktober 
 
Fotografie groep 4,5,6 dinsdag, vol  
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 
 
Kinderatelier groep 1, 2, 3 dinsdag, vol  
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 
 
Creatief Progr. groep 3,4,5 donderdag, vol 
28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2 december 
 
Voor vragen kunt u mij mailen: 
luchiena.rijken@agora.nu 
 

 

Nieuws van buiten: 
 

Kerkdienst 

Elke zondag 10.00 uur 

Speellokaal CBS Het Baken 
Met apart programma voor de kinderen 

  

Meer informatie: 
www.kerkinwesterwatering.nl 

facebook.com/kerkinwesterwatering 
kerkinwesterwatering@gmail.com 
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