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Beste ouders en verzorgers, 

 

Een bijzonder jaar. 

Het einde van dit schooljaar nadert. Nog 8 lesdagen en dan is het 

schooljaar 2020-2021 voorbij…. Een mooi moment om terug te 

blikken. 

Wat mij betreft was dit het meest bijzondere jaar dat ik in mijn 

onderwijs loopbaan heb meegemaakt. Niet eerder zijn zoveel dingen 

anders gelopen dat ik van te voren had gepland en bedacht. 

Corona heeft ons allemaal ‘geraakt’, hetzij persoonlijk, hetzij werk-

gerelateerd. Ook op onze school had het een enorme impact. 

Leerlingen die voor het eerst naar school kwamen en afgezet 

werden bij het hek in plaats van in het lokaal, online lessen krijgen en 

online lesgeven, gesprekken met collega’s en/of ouders via MS 

teams, looproutes, gescheiden ingangen, werken met cohorten, 

thuis werken en tegelijkertijd de kinderen helpen met (t)huiswerk en 

ga zo maar door. Het heeft van ieder van ons iets anders en iets 

extra’s gevraagd.  

Ik ben bijzonder trots op de flexibiliteit van onze leerlingen, ouders en 

teamleden. Iedereen heeft zich moeten aanpassen. Dit was niet 

altijd even makkelijk. 

Elke ‘mindere’ periode brengt ook goede dingen met zich mee. Het 

maakt je bewust van dingen die we als ‘vanzelfsprekend’ ervaren. 

Corona heeft mij (weer) doen inzien dat niets vanzelfsprekend is. Een 

goede gezondheid, lesgeven in een klas vol leerlingen, een school 

mét ouders in het gebouw ben ik weer extra gaan waarderen door 

COVID19.  

Kortom, het was een bijzonder en intensief jaar. Een periode die 

leerzaam was. Maar toch zet ik er graag een streep onder. 

Het volgende schooljaar gaat het team van de Watermolen voor 

een ononderbroken jaar, waarin alle leerlingen 40 weken les op 

school krijgen. Na de zomervakantie hopen wij u en de leerlingen in 

goede gezondheid te mogen ontvangen en pakken we de 

samenwerking met u, op korte afstand (<1,5 meter), weer op.   

Voor nu eerst een hele fijne vakantie en tot maandag 23 augustus. 

Een zonnige groet, 

Maaike Kerssens 

 

Geplande 

evenementen 

7-7-2021 

Musical voor de ouders van 

groep 8 

7-7-2021 

Rapport mee 

7-7-2021 

Juffen-/ meesterdag 

8-7-2021 

Biebbus, alle boeken inleveren 

9-7-2021 

Geannuleerde calamiteitendag, 

de kinderen gaan gewoon naar 

school 

10-7-2021 

Zomervakantie t/m 22 augustus 
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Studiedagen  

Hieronder vindt u een overzicht van de studiedagen voor het komende schooljaar. U kunt zien op welke 

dagen de leerlingen vrij zijn en/of eerder uit gaan.  

Studiedagen team Opmerkingen  

Maandag 20-09-2021 leerlingen vrij  

Dinsdag 05-10 -2021  Studiedag team – Zaan Primair ontmoetingsdag- 
leerlingen vrij 

Woensdag 06-10-2021 Leerlingen vrij  

Vrijdag 12-11-2021 Leerlingen vrij 

Maandag 06-12-2021 Leerlingen 09:30 op school i.v.m. Sintviering  

Vrijdag 24-12-2021 Leerlingen 12.00 uur uit. 

Donderdag 10-02-2022 Leerlingen vrij 

Vrijdag 18-02-2022 Leerlingen vrij 

Goede vrijdag 15-04-2022 Leerlingen vrij 

Dinsdag 19-04-2022 Leerlingen vrij  

Dinsdag 07-06-2022  (3e Pinksterdag) – leerlingen vrij  

Vrijdag 15-07-2022 Calamiteitendag – leerlingen vrij  

 

Gymrooster 

De groepen 3 tot en met 8 gymmen in de topsporthal (TSH). 

Tijd Dinsdag  Opmerkingen 

08.30 - 09.45 Groep 4 Ouders/verzorgers brengen 
leerlingen naar de TSH. 

09.45 - 11.00 Groep 6  

11.00 - 12.15 Groep 5  

13.15 - 14.30 Groep 1/2 A en B om de week door 
 vakleerkracht/ leerkracht in het 
speellokaal. 

 

 

Tijd Vrijdag Opmerkingen 

8.30 – 09.45 Groep 3 Ouders/verzorgers brengen 
leerlingen naar de TSH. 

09.45-11.00 Groep 6/7  

11.00-12.30 Groep 7  

13.00-14.30 Groep 8 Groep 8 leerlingen fietsen 
vanaf de TSH zelfstandig naar 
huis. 
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Nationaal programma onderwijs (NPO) 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nationaal programma onderwijs. De school stelt in 

samenspraak met de MR en het bestuur een plan op. Een plan waarin helder wordt beschreven op welke 

manier de school de gelden vanuit de overheid gaat inzetten. De gelden worden voor de volgende 

onderwerpen ingezet: 

• Personeel. Door de inzet van extra personeel (onderwijsassistenten en leerkrachten) kunnen 

leerlingen extra ondersteuning krijgen op het gebied van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen 

(zorgniveau 3). 

• Professionalisering team- het team ‘schoolt’ zich onder andere op het gebied van begrijpend lezen, 

rekenen en PBS. 

• Aanschaf speel/leer materialen. 

Het programma is opgesteld nadat we met het team eerst een scan van de school hebben gemaakt. We 

hebben gekeken hoe de school ‘ervoor staat’ en bekeken op welke gebieden we goed presteren en 

welke zaken verbetering behoeven. Op de studiedag van 23 juni hebben we hier als team over gesproken. 

Formatie 

 
U heeft afgelopen maandag de formatie ontvangen, een aanvulling hierop. Inmiddels is duidelijk dat 

Vincent Regter een nieuwe uitdaging aangaat op een andere school binnen Zaan Primair. We wensen 

Vincent veel succes. 

 

Ouderbijdrage 
 

Bedankt lieve ouders/verzorgers voor de ouderbijdrage! 

Dit jaar is natuurlijk een heel vreemd jaar geweest voor de kinderen. Ze moesten niet alleen een lange 

periode bij hun thuis het onderwijs volgen, maar ook waren de dingen soms net even anders op school. 

 

We zijn dan ook erg blij dat de school bijna geplande activiteiten door heeft kunnen laten gaan, op het 

kerstdiner en de koningsspelen na. We willen dan ook alle ouders en verzorgers heel erg bedanken voor 

hun ouderbijdrage dit jaar! Zonder jullie bijdrage zou het niet mogelijk zijn geweest om onder andere de 

volgende activiteiten te organiseren: 

 

- Wandeltocht rond kinderboekenweek -> de kinderen kregen hier wat lekkers 

- Sint Maarten met de groepen 1 tot en 4 -> de kinderen kregen hier wat lekkers 

- Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1 tot en met 4 en pepernoten voor alle kinderen op school 

- Paasontbijt -> het drinken en de paaseitjes zijn van dit budget betaald 

- Techniekweek (Marble mania) -> de prijzen voor de 

klassen hiervan betaald 

- Danslessen voor de musical en pizza's op de avonden van 

de musical groep 8 

- Afscheidsfotoboeken voor groep 8 

- Het spetterende zomerfeest 

 

Namens de OR, 

Amber Zaal-Fijma 

Penningmeester OBS De Watermolen  
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Schoolreisgelden 2020-2021 

 

Ook dit jaar kon het schoolreisje helaas niet doorgaan. We hadden natuurlijk met z'n allen gehoopt dat dit 

wel mogelijk was geweest. Vanuit Zaan Primair is echter het advies gegeven om dit jaar geen schoolreisjes 

te doen en dat advies heeft de Watermolen opgevolgd. 

 

We hopen natuurlijk allemaal heel erg dat volgend jaar de kinderen weer lekker op schoolreisje kunnen. 

Vele ouders/verzorgers hebben dit jaar al het schoolreisgeld betaald of zelfs nog laten doorschuiven vanuit 

schooljaar 2019-2020. Ook dit jaar vragen wij aan u of wij het schoolreisgeld mogen doorschuiven naar 

volgend jaar. Als u liever het geld terug ontvangt, dan is dat natuurlijk ook zeker mogelijk. U kunt dan 

hiervoor een verzoek indienen bij de penningmeester Amber Zaal-Fijma (amber.zaalfijma@gmail.com). Wilt 

u in de mail aangeven wie uw kind(eren) is/zijn en in welke groep(en) hij/zij zit(ten)? U krijgt dat het geld 

weer teruggestort op dezelfde rekening waarvan u eerst het schoolreisgeld heeft betaald. 

 

Het terugstorten van de schoolreisgelden is alleen mogelijk voor de groepen 1 tot en met 6. Van het 

kampgeld van groep 7 is een sportdag georganiseerd in plaats van kamp. En groep 8 is gewoon op kamp 

geweest. Deze gelden zijn dus al besteed. 

 

Amber Zaal-Fijma 

Penningmeester OBS De Watermolen 

 

Afscheid Ingrid Gras 

Vandaag heeft het team alvast 

afscheid genomen van Ingrid Gras. Na 

44 jaar op de Watermolen gaat zij 

genieten van een welverdiend 

pensioen. Ingrid had voor de 

teamleden een heerlijke taart 

meegenomen. We willen Ingrid 

bedanken voor al haar inzet voor de 

Watermolen! 

 

mailto:amber.zaalfijma@gmail.com

