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Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In onderstaand 

schrijven blik ik kort terug op dit ‘bewogen’ jaar. 

 
 

Het schooljaar is 

gestart op maandag 

26 augustus. Deze 

eerste schooldag 

hebben we de 

leerlingen op het 

plein opgehaald 

voor een nieuwe 

frisse start! Wat 

hadden we er zin in! 

Alle teamleden 

kwamen naar buiten om hun groep op te halen. Wat ik mij kan 

herinneren was de muziek en het geluid niet toereikend. Inmiddels 

hebben we een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. Deze biedt 

gelukkig meer mogelijkheden (en meer geluid). Fijn! 

De focus vanuit het team lag vanaf augustus/september op de drie R-en (rust, reinheid en regelmaat). 

Leerkrachten hebben ingezet op een goede en rustige start. Binnen de school is er (o.a. door de 

conciërge) gewerkt aan ‘reinheid’, we hebben veel opgeruimd en schoongemaakt. 

De vieringen in november / december waren zoals elk jaar weer een hoogtepunt. Sint Maarten, Sinterklaas 

en Kerst waren gezellige momenten. Zowel het team als de leerlingen hebben genoten. 

Gedurende het jaar is thema ‘veiligheid’ een bespreekpunt geworden. Dit heeft o.a. geleid tot 

gedragsverwachtingen op het plein. Daarnaast hebben we met een groep ouders (klankbordgroep) 

gesproken over veiligheid en communicatie. Beide onderwerpen hebben aandacht gekregen, omdat dit 

verbetering behoefde. Het komende schooljaar blijven deze thema’s centraal staan. 

Begin maart dook ‘Corona’ op. Vanaf half maart hebben we de deuren van de school moeten sluiten op 

het advies van de overheid. Een zeer uitzonderlijke en bijzondere situatie, die voor iedereen nieuw en 

onbekend was. Het volgen en geven van onderwijs op afstand was een uitdaging voor ons allemaal. 

Leerlingen, ouders en het team werden uit hun ‘comfort-zone’ gehaald, het moest in ene allemaal anders. 

In een korte tijd heeft het team het thuisonderwijs gerealiseerd. We hebben zo goed en zoveel mogelijk 

afgestemd op de behoeften van de leerlingen en op die van u. Door het uitdoen van verschillende 

enquêtes kregen we zicht op de behoeften die er bij u thuis waren. Dit was prettig om dit samen te doen. 

Fijn dat u ons feedback heeft gegeven. 

De laatste weken hebben in het teken gestaan van het volledig openen van de school. Onze leerlingen 

zaten weer met z’n allen in de groep. Fijn, maar ook weer wennen. Daarnaast ook een spannend moment 

voor ons allemaal. Wat doet dit met het Corona-virus? Wat betekent dit voor mij en mijn gezondheid?  

Geplande 

evenementen 

22-6-2020 

Hele week ouder-kind gesprekken 

24-6-2020 

Disco groep 8 

1-7-2020 

Groep 8: “6-kamp” 

3-7-2020 

Laatste schooldag 

4-7-2020 

Zomervakantie van 4 juli t/m 16 

augustus 

 

Belangrijke mededeling 
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Inmiddels is duidelijk dat jonge kinderen een minimale invloed hebben op de verspreiding ervan. Dit bracht 

rust en gaf alle betrokkenen weer vertrouwen. Langzamerhand zagen we alle leerlingen weer de school 

inkomen. 

We gaan ervan uit dat de eerste weken van het nieuwe schooljaar, hetzelfde ingericht zijn als de 

afgelopen weken. Na de zomervakantie hanteren we nog steeds de richtlijnen vanuit het RIVM. Dit 

betekent regelmatig handen wassen, thuis blijven bij klachten en geen ouders in de school. 

Het was mijn eerste jaar als schooldirecteur. Ik heb het ervaren als een enerverend en leerzaam jaar. Alle 

facetten zijn voorbij gekomen. Ik ben vooral trots op de wijze waarop het team samen met u het 

thuisonderwijs opgepakt hebben. Het was voor de leerlingen nodig om goed samen te werken en af te 

stemmen, zodat het onderwijs zo goed mogelijk door kon gaan. Ik denk dat dit goed is gelukt. Mijn 

complimenten voor u en het team. Verbeterpunten blijven er ook, nu en na deze periode. Hier kijken we 

niet voor weg. We gaan deze graag aan en zien dit als een uitdaging voor het volgende schooljaar. Ik ga 

die dan ook graag aan, samen met u en het team. Er is een goede basis gelegd. Op die basis kunnen we 

voortborduren. 

Zoals de afgelopen maanden maar is gebleken, is een goede gezondheid het (aller)belangrijkst. Ik hoop u 

en de leerlingen na de zomer dan ook in goede gezondheid te ontmoeten en wens u een fijne 

zomervakantie toe. 

Met vriendelijke groet, 

Maaike Kerssens 

 

Even voorstellen… 

Dag allemaal, 

 

ik ben Nancy en aankomend schooljaar neem ik de taken van Sanne over als zorgcoördinator op de 

Watermolen.  

 

Ik woon samen met mijn twee lieve dochters van 15 en bijna 13 en vind het fijn om lekker veel met hun 

bezig te zijn. Verder hou ik van lezen, wandelen met m'n hond, theater, terrasjes en sporten. Ook 

fotografeer ik enorm graag in mijn vrije tijd.  

 

Ik ben hiervoor al werkzaam geweest als zorgcoördinator, op andere scholen. Verder 

ben ik in het verleden o.a. werkzaam geweest in een plusgroep voor meer en 

hoogbegaafde leerlingen en ben ik kleuterleerkracht geweest. Mijn werkdagen zullen 

zijn: dinsdag, woensdag en donderdag. 

Ik heb er enorm veel zin in om het aankomend jaar op de Watermolen te komen werken 

en hoop jullie snel allemaal te ontmoeten!  

 

 

Groet Nancy  
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Aankomend schooljaar zal ik het team van OBS De Watermolen komen 

versterken. 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Peter 

Oosterwal. Ik ben 41 jaar en woon samen met mijn vrouw Annet en 3 

kinderen Merijn, Feline en Jesper (12, 10 en 8 jaar) in Heemskerk. In mijn 

vrije tijd ga ik graag hardlopen, tennissen en fietsen. Ik vind het 

ontzettend leuk om een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen te 

leveren en kijk weer erg uit naar aankomende schooljaar. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Oosterwal 

 

Beste kinderen en ouders van de Watermolen, 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Charlotte Wijker, 39 jaar oud en ik 

woon met mijn man en drie dochters in Zaandam. 

In 2002 heb ik mijn PABO diploma gehaald en sindsdien heb ik altijd 

voor de klas gestaan. 

Naast mijn passie voor kinderen en onderwijs trek ik regelmatig mijn 

hardloopschoenen aan voor een rondje hardlopen. Verder ga ik 

graag wintersporten en wandelen. Ik verheug mij er enorm op om de 

kinderen van groep 5/6 les te gaan geven na de zomervakantie. 

 

 

Ik ben Guido Brouwer en ik word het komende schooljaar meester 

van groep 7. Op dit  moment ben ik werkzaam op De Fakkel in 

Heemskerk. Dit is een school voor nieuwkomers. Hiervoor ben ik 

werkzaam geweest op diverse scholen in Zaanstad. 

Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen van 11 en 14 jaar en woon in 

Castricum. 

Mijn favoriete sport: Voetbal 

Mijn leukste vak: Geschiedenis 

Mijn favoriete snack: Banaan 

Mijn favoriete eten: Italiaans 

Mijn favoriete hobby: muziek maken 

 

Iedereen alvast een fijne vakantie en tot volgend schooljaar!! 
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Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Danny Kok en sinds 1 juni ben ik jullie nieuwe conciërge. 

Inmiddels 44 jaar, woonachtig in Assendelft, getrouwd met Mirna en we hebben 1 

zoon van 5, mijn trots Dylan. 

In mijn vrije tijd ben gek op klussen, zowel in huis als in de tuin. En daarnaast is 

windsurfen mijn grote hobby. 

De afgelopen weken heb ik alvast kunnen 'proefdraaien' op de Watermolen. En 

door deze prettige kennismaking heb ik zin in het volgende schooljaar.  

Maar eerst wens ik iedereen een hele fijne vakantie! 

 

groetjes, 

Danny 

 

Vakanties 2020-2021 
 

 

 Van Tot 

Herfstvakantie 10-10-2020 18-10-2020 

Kerstvakantie 19-12-2020 3-1-2021 

Voorjaarsvakantie 20-2-2021  28-2-2021 

Paasweekend 2-4-2021 5-4-2021 

Meivakantie 24-4-2021 9-5-2021 

Hemelvaartweekend 13-5-2021  16-5-2021 

Pinksterweekend 22-5-2021 24-5-2021 

Zomervakantie 10-7-2021 22-8-2021 

 

Studiedagen 2020-2021 (het gaat om hele dagen, behalve op 18-12 en 19-02) 
 

Maandag 21-09-2020  

Donderdag 08-10 -2020  

Woensdag 18-11-2020  

Vrijdag 18-12 -2020 De leerlingen 12.30 uur uit 

Woensdag 03-02-2021 

Vrijdag 19-02-2021 De leerlingen 12.30 uur uit 

Goede vrijdag 02-04-2021 

Woensdag 23-06-2021 

Vrijdag 09-07-2021 – calamiteiten dag 

( Let op! Deze dag kan worden ingezet indien zich calamiteiten 

voordoen- houd hier rekening mee i.v.m. vakantie boeken.) 
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Gevonden voorwerpen 
 

 In de hal, bij de ingang van de groepen 4,5 en 6, liggen de gevonden 

voorwerpen. 

Wij zullen de leerlingen hierop wijzen. De groepsleerkracht brengt het even onder 

de aandacht. Wellicht wilt u het ook aangeven bij uw kind , mocht u iets kwijt zijn, 

zodat hij/zij even kan kijken of er iets tussen ligt. 

Op de laatste schooldag ruimen we de gevonden voorwerpen op en gaan ze 

weg. 

 

 

 

 

Freekids 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
  
Wij zijn Freekids! De kinderopvangpartner van basisschool De Watermolen. 
  
Freekids de Watermolen is geopend van maandag t/m vrijdag met kinderdagverblijf en peuterspelen. Op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden wij ook voorschoolse opvang en buitenschoolse 

opvang. 
  
Bij Freekids bestaat een positieve en actieve sfeer en wordt op een deskundige wijze ruimte gegeven voor 

ontwikkeling. Daarnaast bieden wij maatwerk en zijn er flexibele opvangmogelijkheden. Wij werken met 

een vast team van pedagogisch medewerkers, waardoor uw kind altijd een veilig en vertrouwd gezicht ziet 

op de groep. 
  
Wij hebben een intensieve samenwerking met de basisschool, waardoor een gedegen overdracht en een 

goede doorgaande leerlijn gewaarborgd wordt.   
  
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij Freekids en wilt u persoonlijk advies? Neem gerust contact op 

met de Frontoffice via 075-6409223. Meer informatie staat ook op onze website: www.freekids.nl 
  
Wij ontmoeten u graag! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Team Freekids de Watermolen 
 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.freekids.nl%2F&data=02%7C01%7Cf.dewaal%40zaanprimair.nl%7Cc48ea60a38ec4878055708d814212a16%7Ca0f7900d605d439fb7acd709e7990e6e%7C0%7C0%7C637281479955120919&sdata=oIcpg%2BkhrPlor4sI3uxl1%2BoPuYQj09YVupKDung1ydY%3D&reserved=0
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Een aantal weken geleden hebben wij u een aantal vragen gesteld over de Corona-periode.  
In de bijlage vindt u de uitslag van de enquête. 
Binnen het team bespreken we dezelfde vragen. 
Tevens bekijken we welke acties hieruit voortvloeien. 

 


