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 Westzaan  Assendelft 
1 15 juni studiedag kinderen vrij 1 15 juni studiedag kinderen vrij 
2 3 juli laatste schooldag 2 3 juli laatste schooldag 
3 17 augustus weer naar school 3 17 augustus weer naar school  

 

Directie-info:  

Beste lezers, 
 
De kop is eraf. We zijn nu al een week weer fysiek met de gehele groep op school. De 
kinderen (én het team) komen langzaamaan weer in hun ritme en hebben er veel zin in. 
Iedereen houdt zich aan de regels en dat is fijn, maar soms ook heel lastig. Hoe vertel je nu 
dat jouw kind door een ander opgehaald moet worden en je mag het plein niet op? 
Gelukkig is overal een oplossing voor te vinden. U kunt bijvoorbeeld bellen, mailen of uw 
kind een briefje meegegeven. 
 
Nog 4 weken school en dan is het vakantie. Volgens mij hebben wij allemaal deze vakantie 
dubbel en dwars verdiend. U, omdat u de kinderen zo goed als mogelijk thuisonderwijs hebt 
aangeboden, de kinderen omdat die stinkend hun best gedaan hebben om thuis te werken 
en het team omdat zij zo flexibel zijn omgegaan met alle veranderingen, zoals het opzetten 
van thuisonderwijs 
In die tussentijd moet er nog veel gebeuren, in de groepen worden de Cito-toetsen 
afgenomen, eventuele 
oudergesprekken gepland 
enz. Voor het komend 
schooljaar zijn er ook allerlei 
voorbereidingen, zoals de 
formatie, bestellingen van 
leermaterialen e.d.  
 
Nog een paar weken naar 
school en dan komt de 
zomervakantie eraan.  Dus 
dan lekker uitrusten en 
genieten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Angelieke Carpentier-Hamers 
angelieke.carpentier@agora.nu  
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Gezamenlijke-info 

Formatie 2020-2021 
Het komend schooljaar zullen wij met minder leerkrachten de groepen inrichten. Per 26 leerlingen 
heb je recht op één FTE (= 5 dagen één leerkracht). Het schooljaar 2019-2020 hebben wij 8 FTE aan 
leerkrachten gekregen van het bestuur en dat is veel meer dan toegestaan. Komend schooljaar 
wordt dat teruggebracht naar het reële aantal 6,7 FTE.  
 
Met het team hebben wij afgelopen jaar nagedacht over hoe wij de groepen, ook gelet op het aantal 
leerlingen per groep en de lestijd goed en effectief kunnen invullen. 
Wij hebben ervoor gekozen om op beide locaties tijdens het ochtendprogramma van 8.30 tot 13.00 
uur, in de bestaande combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8,) het accent te leggen op de kernvakken 
taal, spelling, lezen en rekenen.  
Het aanbod zal tijdens het middagprogramma (van 13.00 tot 14.15 uur) op beide locaties vooral 
gericht zijn op wetenschap & techniek, wereldoriëntatie, Engels en creatieve vakken.  
 
Westzaan: Op de gymdag en op dinsdag- en donderdagmiddag wordt in wisselende samenstellingen 
lesgegeven. Denk bijv. aan groep 1-2-3 samen, 4-5-6 samen en groep 7-8 samen, of groep 4-5 samen 
en groep 6-7-8 samen (*). Hier zal een vast rooster voor gemaakt worden, zodat het voor de 
leerlingen duidelijk is van welke leerkracht zij die middag les krijgen. 
Assendelft: Op de gymdag wordt door wisselende leerkrachten lesgegeven (*). 
Doordat er op locatie Assendelft meer leerlingen zitten dan locatie Westzaan, zijn er op Assendelft 
meer leerkrachten nodig (= meer FTE’s). 
 
De formatie voor komend schooljaar: 
Westzaan: 

Dag: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend: 1-2: Hanneke 

3-4: Patricia 

5-6: Emmy 

7-8: Dick 

1-2: Hanneke 

3-4: Patricia 

5-6: Margot 

7-8: Dick 

 

1-2: Hanneke 

3-8*: Emmy, 

Leontien of 

Sterre (gym), 

zie uitleg 

hierboven 

1-2: Hanneke 

3-4: Patricia 

5-6: Emmy 

7-8: Dick 

 

1-2: Leontien  

3-4: Patricia 

5-6: Margot 

7-8: Dick 

Middag: 1-2: Hanneke 

3-4: Leontien 

5-6: Emmy 

7-8: Dick 

 

1-2-3*: Hanneke 

4-8*: Margot of 

Dick, zie uitleg 

hierboven 

 

1-2: Hanneke 

3-8*: Emmy, 

Leontien of 

Sterre (gym), 

zie uitleg 

hierboven 

1-2-3*: Hanneke 

4-8*: Emmy of 

Dick, zie uitleg 

hierboven 

 

Assendelft: 

Dag: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend: 1-2: Tineke 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Marjolein 

1-2: Tineke 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Marjolein 

 

1-2: Ingrid 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Marjolein 

 

1-2: Ingrid 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Rianna 

 

1-2: Ingrid/Tineke 

3-8*: Ineke, 

Rianna of  

Sterre (gym), zie 

uitleg hierboven 

Middag: 1-2: Tineke 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Marjolein 

 

1-2: Tineke 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Marjolein 

 

1-2: Ingrid 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Marjolein 

1-2: Ingrid 

3-4: Manissa 

5-6: Ineke 

7-8: Rianna 

 



Overige invulling: 

Directeur Angelieke 

Interne begeleiding Leonie 

Administratie Leontien C 

Onderwijsassistent A Leontien C 

Onderwijsassistent W Leontien v B 
 

Zoals u heeft kunnen zien zijn er ook namen uit het overzicht weg: 

• Hanny Kerkhoven. Hanny gaat een paar weken na de zomervakantie met vervroegd 
pensioen. Graag hadden wij vóór de vakantie een groot feest willen geven, maar dit is in 
verband met Corona niet mogelijk. Na de vakantie komt zij nog een tijdje ondersteuning 
bieden op Assendelft. In die periode hopen wij ook een mooi afscheidsfeest te organiseren. 

• Rian van Melick gaat, omdat wij het aantal FTE’s terug moeten brengen, na twee jaar op 
Wij-land te hebben gewerkt, na de zomervakantie naar een andere school van Agora. Wij 
willen Rian heel hartelijk danken voor haar inzet en wensen haar een fijne tijd en veel 
plezier op de nieuwe school. 

• Lisanne Schlötz heeft te kennen gegeven dat zij naar een andere uitdaging op een andere 
school op zoek is.  Wij wensen haar veel geluk met haar gezin en veel plezier op haar nieuwe 
school. In deze nieuwsbrief kunt u een persoonlijk bericht van haar lezen.  

• Jikke van der Burg heeft bij ons op locatie Westzaan een half jaar als onderwijsassistent 
gewerkt en is daarna ziek geworden. Zij gaat na de zomervakantie op een andere school 
starten. Jikke veel plezier op je nieuwe school. 

• Firozeh Sephery heeft onze school in mei verlaten en gaat bij een andere school binnen de 
stichting werken. Wij wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe werkplek. 

Bericht van Lisanne 
Lieve allemaal. De afgelopen vier en een half jaar heb ik met veel plezier gewerkt op  Wij-land. 
Doordat ik in de verschillende groepen heb lesgegeven, heb ik veel kinderen leren kennen. Op deze 
manier heb ik van dichtbij en op een heel persoonlijke manier meegemaakt hoe de kinderen zich 
ontwikkelden en hun talenten ontplooiden. Elke dag heb ik van jullie allemaal genoten! Niet alleen 
de kinderen heb ik de afgelopen jaren als fantastisch ervaren, maar ook de betrokkenheid van de 
ouders en grootouders. Wat hebben we samen fijne momenten gehad. Ik heb een moeilijke 
beslissing genomen en keer na de zomervakantie niet meer terug op basisschool Wij-land. Ik ga een 
kijkje nemen op een ander school. Het is voor mij duidelijk dat ik jullie allen erg ga missen. Ik wens 
iedereen het allerbeste toe! 
Tot slot:  

Blijf maar mooi jezelf 
Ik hou van wie je bent 

Niet zijn als alle anderen 
Dat is niet jouw talent 

Afscheid van groep 8 
Vreemd om op deze wijze afscheid van groep 8 te 
moeten nemen. Door de richtlijnen die wij moeten 
volgen van het RIVM, de PO-raad en dus Agora kon het 
kamp groep 7-8 niet doorgaan en mag de musical niet 
op de bekende wijze uitgevoerd worden.  
Gelukkig wordt er aan alle kanten aan een mooi 
afscheid gewerkt. U wordt via Parro op de hoogte 
gesteld over de wijze waarop het afscheid gevierd gaat 
worden. 
Op vrijdag 3 juli, de laatste schooldag, nemen wij om 
12.10 uur op het schoolplein met alle kinderen afscheid van groep 8. Bij het hek kunt u 
meegenieten.  



Nieuws over ouderbijdrage en terugstorten kampgeld groep 7-8 

De ouders van de groepen 7-8 krijgen het kampgeld van €70 teruggestort op de bankrekening 

(behalve een paar kinderen, daarvan is de bijdrage niet voldaan).  

De overige ouderbijdrage is betaald aan schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6, optreden van Mad 

Science tijdens de grote feestelijke opening van de school onder een nieuwe naam, 

Kinderboekenweek, de traditionele feesten zoals Sinterklaas en Kerst, en straks afscheid groep 8 en 

de daarbij komende verrassingen voor alle kinderen.  

Info voor Westzaan 

Westzaan ophalen en brengen 

Door de werkzaamheden in Westzaan rijdt er veel zwaar verkeer door de straat. Bij het brengen en 

ophalen van de kinderen is het een gedrang bij het hek. Wij hebben daarom besloten om het hek 

geheel vrij te maken van fietsen en de vuilcontainer, zodat er meer zicht is op de straat. Op het plein 

hebben wij een lijn getrokken zodat er meer ruimte voor u en de kinderen is om afscheid te nemen. 

Wel willen u willen vragen om achter de lijn te blijven en zo de Coronaregels te handhaven.  

Huttenbouw Westzaan 2020 

Voor veel kinderen, ouders en verzorgers is het geen verrassing: huttenbouw Westzaan gaat dit jaar 

vanwege alle coronamaatregelen helaas niet door. Super jammer, maar voor nu het meest 

verstandige besluit. We begrijpen dat veel kids er flink van balen. Daarom zijn we deze zomer wel 

actief én creatief op Facebook en Instagram met onze pagina ‘Huttenbouw Westzaan’. Tijdens de 

vakantie posten we leuke knutsel-, bouw-, teken-, foto- en filmopdrachten op onze FaceBookpagina 

en verloten we een paar mooie prijzen. Wie maakt er bijvoorbeeld thuis of in de tuin de mooiste 

hut? Zo laten we de leukste laatste week van de zomervakantie toch niet helemaal stilletjes 

voorbijgaan. Houd onze FaceBookpagina in de zomervakantie dus goed in de gaten. En boven alles: 

blijf gezond en maak er een mooie zomer van! 

Huttenbouwgroeten namens alle leden van de organisatie, 

Jasper Luten en Walter Werkhoven 

 

 


