NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 1, 7 september 2017
Belangrijke data tot begin oktober
Datum
8 september
12 september
18 september
18, 19 en 20
september
19 september
Vanaf 25
september
27 september
29 september
5 oktober

activiteit
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) naar try-out, zie informatie in deze nieuwsbrief
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) naar het Woeste Westen, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 5H (juf Loes M/juf Bianca) naar het Woeste Westen, zie info in deze nieuwsbrief
Groepen 8 op kamp.
14.00 uur in ouderkamer van Hogendorpplein, bijeenkomst klassenouders met juf Loes
Mantel, zie informatie in deze nieuwsbrief
In deze periode zijn de informatiebijeenkomsten voor de groepen 1 t/m 7 gepland.
Sport- en spelochtend voor de groepen 3 en 4
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Grote kans op staking van het basisonderwijs, houdt u hier rekening mee!

Informatie uit de school
Het schooljaar 2017 – 2018 is gestart! In de week van 28 augustus heeft het team allerlei voorbereidingen
getroffen voor het nieuwe schooljaar: de klassen ingericht, met elkaar besproken wat we allemaal gaan doen
dit schooljaar en we zijn verder gegaan met de training 'de kunst van het lesgeven'. Dit is een training over
effectief instructie geven. Ook was er een training over het werken met de nieuwe digiborden die in veel
groepen zijn opgehangen in de vakantie. Op 4 september gingen de deuren open voor ouders en kinderen.
Het was fijn om iedereen weer te zien.
Zoals u weet zijn onze schooltijden iets gewijzigd. We starten maandag, dinsdag en donderdag in de middag
om 12.45 uur in plaats van 13 uur.
De groepen 5P, 7P, 5H en 8H gebruiken dit schooljaar Snappet bij een aantal vakken. Snappet is een
digitaal systeem waarbij kinderen de leerstof op een eigen tablet verwerken. Het werken met Snappet is een
experiment van een jaar. Aan het eind van het schooljaar gaan we het werken met Snappet evalueren.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de bijlage 2017 – 2018 behorende bij onze schoolgids. In deze bijlage staat
allerlei praktische informatie. U ontvangt deze bijlage zowel digitaal als op papier.

Expertisecentrum Uniek in de school
Afgelopen jaar zijn we als school benaderd door Expertisecentrum Uniek. Expertisecentrum Uniek
organiseert bepaalde zorg letterlijk in de school. Zij bieden de mogelijkheid aan om gebruik d te maken van
de diensten van een orthopedagoog, een logopediste en een fysio- /ergotherapeut in onze schoolgebouwen.
Wij zijn bijzonder tevreden met de mensen waar wij nu mee samenwerken buiten de school. De vorm van
samenwerking met het Expertisecentrum Uniek, met directe communicatie IN de school, willen wij er graag
naast. Het betekent niet dat we niet meer met onze huidige hulpverleners verder gaan. Het betekent ook niet
dat ouders niet meer bij de behandelingen aanwezig hoeven te zijn.
Er komt een keuze bij, die onze kinderen en leerkrachten hopelijk iets extra’s gaat bieden.
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Personeel
Aanwezigheid directie
De directeur, Margaret Rottier, en de adjunct-directeur, Bert Mellink, zijn in principe op de volgende dagen
op de verschillende locaties aanwezig:
 Margaret Rottier is op maandag en dinsdag aanwezig op de locatie van Hallstraat en op woensdag,
donderdag en vrijdag op het van Hogendorpplein
 Bert Mellink is op maandag en dinsdag aanwezig op de Van Hogendorpplein en op woensdag,
donderdag en vrijdag op de van Hallstraat

Nieuwe leerkracht
Beste ouders van de kinderen van de Westerparkschool,
Graag stel ik mij even aan u voor.
Mijn naam is Freddy Groot, juf Freddy, en ik ben sinds dit schooljaar
opnieuw lid geworden van het leerkrachtenteam van de Westerparkschool.
Na vijf jaar ben ik tot mijn grote vreugde weer terug op de school
"waar je mag zijn wie je bent". Ik geef les op de locatie Van Hallstraat:
op maandag in groep 4 (duo van juf Lisa); op dinsdag en woensdag in
groep 1-2H (duo van juf Teresa).
Ik heb er enorm veel zin in om er een prachtig (school)jaar van te maken!
Dochter voor juf Rosemarijn
Op 9 augustus is de dochter van juf Roosmarijn geboren. Zij heet Félice
(roepnaam Fé). Wij wensen Fé samen met haar ouders een gezonde en
mooie toekomst!

OKA (OuderKindAdviseur)
Helaas heeft Welmoed Kamminga, onze ouder- en kindadviseur (OKA) met ingang van 1 oktober een
nieuwe baan. In september is zij nog bereikbaar op 06-23048794 of via w.kamminga@oktamsterdam.nl .
We zullen de naam en contactgegevens van onze nieuwe OKA z.s.m. bekend maken via onze nieuwsbrief.
In een bijlage informatie over een cursus “Positief opvoeden” door het OKT

TSO reserveren
Ook TSO-assistent is gestart met een nieuw schooljaar. Dit betekent dat u opnieuw voor de overblijf van uw
kind(eren) moet reserveren. U logt in op www.tso-assistent.net en kunt direct reserveren.
Bent u uw inloggegevens vergeten, klik dan op VERGETEN INLOGGEGEVENS OPVRAGEN.
Nieuwe broertjes/zusjes kunt u toevoegen bij KINDGEGEVENS.
Als u nog niet geregistreerd staat, vraag dan om de brief registratie TSO bij de conciërge/directie. Het
reglement voor de TSO is aangepast en vastgesteld door het TSO-bestuur en de MR. U vindt het reglement
op TSO-assistent .

De TSO vrijwilligers hebben er weer zin in!

Activiteiten
Schooltuinen groepen 7
Groep 7P en groep 7H gaan vanaf deze week weer naar de schooltuin. Ze hebben een flinke tas, elastiekjes
en oude kranten nodig voor hun oogst! Denkt u ook aan gepaste kleding?
Groep 5P naar het theater
Vrijdag 8 september gaat groep 5P naar een try-out van Kwartetten met Beethoven. Een theatraal concert
voor kinderen vol fantasievolle beelden, magie, humor en verwondering met de mooiste muziek van
Beethoven. We zijn om 12.40 terug op school.
Groepen 5 naar het Woeste Westen
Dinsdag 12 september gaat groep 5P naar het Woeste Westen. Maandag 18 september gaat groep 5H
voor dezelfde les naar het Woeste Westen. Ze gaan leren over de Steentijd en de IJzertijd. Geeft u uw kind
een rugzakje met tussendoortje, drinken en lunch mee. Let op de weersverwachting, en doe in ieder geval
kleding aan die echt vies mag worden! We zijn om 15.00 terug op school.
Sportdag groep 3 en 4!
De sportdag van groep 3 en 4 vindt plaats op woensdag 27
september van 8.30 uur tot 12.40 uur. De kinderen gaan sporten spelactiviteiten doen op het achterplein van de locatie van
Hogendorpplein. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Bij elke
groep komt een intekenlijst te hangen waarop u zich kunt
aanmelden. Alvast hartelijk dank!

Klassenouders en hulpouders gezocht
Aan het begin van het schooljaar is er vaak sprake van een wisseling van klassenouder. De leerkracht van
uw kind kan u daarvoor benaderen en vertellen wat deze rol inhoudt. Er is ook een bijeenkomst voor
klassenouders gepland op dinsdag 19 september om 14.00 uur in de ouderkamer op het van
Hogendorpplein voor klassenouders van beide locaties. We hopen dan alle klassenouders te
ontmoeten. Daarnaast zijn er ouders nodig om groepen te begeleiden bij activiteiten en het heen en weer
lopen naar de gymnastiek (groepen 3 t/m 8 van Hallstraat!) en de schooltuinen (groep 7). Zonder uw hulp
kunnen we dit niet! Schrijft u zich in op de schema’s bij de klassen!

Organisatorische zaken
Begin van de schooldag: Het is leuk als ouders (soms) meelopen naar de groep om even te kijken wat er
gemaakt, geschreven en getekend is. Die belangstelling is goed voor de kinderen. We hebben wel een
dringend verzoek om op tijd (uiterlijk 8.30 uur en 12.45 uur) de groepen en de ruimte bij de groepen te
verlaten, zodat de les op tijd kan beginnen.
Gegevens: Wilt u veranderde telefoonnummers, adressen en (nieuwe) mailadressen doorgeven bij de
leerkracht van uw kind(eren)? Het is erg lastig als deze niet (meer) kloppen, als we u nodig hebben.
Ziekmelden: Als uw kind niet naar school kan komen, omdat het ziek is, belt u dan de school liefst tussen
8.00 uur en 8.30 uur op. Wij vinden het ook prettig te weten wat er aan de hand is en wanneer u verwacht
dat uw kind weer naar school kan komen.
Gym: Er kunnen geen handdoeken geleend worden op school! Zorgt u er voor dat uw kind zijn gymspullen
mee heeft.

Start Naschoolse Activiteiten Tondeldoos
In oktober starten er weer tal van leuke naschoolse activiteiten voor kinderen van de basisschool. Wil je
meer informatie of wil je je meteen inschrijven? Kijk dan op www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl. De
inschrijfperiode loopt van vrijdag 15 september 09.00 uur t/m zondag 24 september, maar wanneer er
nog plek is bij een activiteit kun je je ook daarna nog inschrijven. Kijk dus snel op de website en schrijf je in,
of bel met talentmakelaar Esther Blok, 06 – 204 109 20 voor meer informatie.
De volgende nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 21 september 2017
Bijlagen bij deze Nieuwsbrief:
- Bijlage schoolgids met informatie over het schooljaar 2017/18
- Informatie over de naschoolse activiteiten Sport en Tondeldoos!
- Informatie van het OKT (ouder Kind Team) over het starten van de cursus “Positief
Opvoeden”

