NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 3, 5 oktober 2017
Belangrijke data tot eind oktober
Datum
6 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
11 oktober
13 oktober
13 oktober
18 oktober
20 oktober
23 t/m 27
oktober
30 oktober

Activiteit
Groep 3A (juf Jantien/juf Marjorie) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
In deze week zijn de startgesprekken.
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) bibliotheekbezoek over thema Kinderboekenweek.
Groep 4H (juf Lisa/juf Bianca) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Sportdag voor de groepen 5 t/m 8; informatie in deze nieuwsbrief
Groep 3B (juf Lineke) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Afsluiting Kinderboekenweek, zie informatie in deze nieuwsbrief
Groep 3H (juf Linda) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Groep 4P (juf Renée) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij

Informatie uit de school
Jaarverslag 2016 – 2017 voor ouders
In de bijlage ontvangt u ons jaarverslag over het vorige schooljaar.

WNF Bokaal
Vorig schooljaar hebben wij met onze sponsorloop heel veel geld opgehaald voor
het Wereld natuur Fonds. We hebben € 9338,58 opgehaald en dit is het meeste
van alle scholen in Nederland. Daarom kregen wij op 28 september een bokaal van
het WNF. De bokaal werd uitgereikt door de Panda van het WNF en Rachel Rosier
van Checkpoint. Op onze facebookpagina staat een filmpje,

Inspectie op bezoek
De inspectie van het onderwijs is op bezoek bij onze stichting AWBR. Zij kijken onder andere naar hoe
beleid van AWBR doorwerkt in de scholen die onder AWBR vallen. Nadat wij al onze documentatie hadden
opgestuurd kwam de inspectie bij ons langs voor een onderzoek op maandag 2 oktober. Zij hebben
zes groepen bezocht en gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen, leerkrachten, de interne begeleiders en
de directie. Ze hebben vooral gekeken naar het pedagogisch klimaat en naar hoe wij werken met de
Vreedzame School. Daarnaast hebben zij gekeken naar 'zicht op ontwikkeling' en naar onze
kwaliteitscultuur. De inspectie heeft gezien dat wij voldoen aan alle wettelijke eisen en dat ons pedagogisch
klimaat dik in orde is!

Nieuwe OKA (OuderKindAdviseur) Elmer Louman stelt zich voor:
Hoi ouders van de Westerparkschool,
Per 1 oktober ben ik, Elmer Louman, de nieuwe Ouder- en Kind Adviseur van
de Westerparkschool. Bij het Ouder- en Kind team Westerpark begeleiden we
gezinnen bij opvoedvragen, maar we doen nog veel meer, zoals het
aanbieden van Trainingen in de wijk voor ouders en kinderen. Ons team
bestaat uit Jeugdverpleegkundigen, Jeugdpsychologen, Jeugdartsen en
Ouder- en Kind Adviseurs. Voor meer info kijk op www.oktamsterdam.nl. Ik zal
op de donderdagochtenden afwisselend aanwezig zijn op de beide locaties
van de school voor vragen. Wil je kennis maken of heb je al vragen kom gerust
naar mij toe. Tevens zal er een stagiaire van ons team met mij meelopen. Haar
naam is Pauline. Tot snel op de scholen!

Altijd welkom bij het OKT
Je kunt ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. In het Westerpark zitten wij op de
Houtmankade 334. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken
van het team in jouw wijk. Je bent welkom!
Groetjes Elmer Louman

Activiteiten
Groepen 3 en 4 naar het Woeste Westen
Kijkt u voor de dag dat de klas van uw kind gaat in de kalender bovenaan deze nieuwsbrief. De kinderen
krijgen in het kader van het thema van de Kinderboekenweek “Griezelen” de les “Heksenpad op zoek naar
de herfst”. Zorgt u ervoor dat uw kind makkelijke schoenen aan heeft en kleren die vies mogen worden. De
les is voor elke groep van 9.00 uur tot 10.30 uur.

Kinderboekenweek “Gruwelijk eng”
Op dinsdag 3 oktober zijn we de met een spectaculaire opening van het Kinderboekenweek gestart. Wat
kwamen er veel kinderen griezelig gekleed naar school. Het thema is dit jaar is Gruwelijk eng.
Tijdens de kinderboekweek zal er op de Van Hogendorp locatie een boekenverkoop zijn. Van de opbrengst
worden weer nieuwe boeken voor de schoolbibliotheken gekocht.
Op vrijdag 13 oktober, is de afsluiting van de Kinderboekenweek, u kunt dan samen met uw kind(eren) vanaf
12 uur kijken naar het werk van de andere groepen.

Sport- en speldag groep 5 t/m 8
Woensdag 11 oktober is de sportdag voor alle groepen 5 t/m 8. Gemakkelijke en warme sportkleding
wordt aangeraden. Let goed op het weer, want de sportdag zal bijna altijd gewoon door gaan!'

Aanmelden broertjes en zusjes
Het aanmelden van nieuwe kleuters gaat via “schoolwijzer” van de gemeente Amsterdam. Meer informatie
vindt u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl. U krijgt van de gemeente ruim op tijd informatie met een
aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier levert u ingevuld (let op: ook mailadres invullen) bij ons in.
Wij melden dat in het schoolwijzersysteem en u ontvangt een mailtje dat uw kind is aangemeld. Omdat er al
een broertje of zusje bij ons zit, kunt u (als uw kind op tijd, voor het lotingsmoment is aangemeld) er vanuit
gaan, dat uw kind geplaatst wordt. Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 augustus 2014 moeten
voor 1 november 2017 aangemeld zijn! De plaatsing door de gemeente is rond 10 november. Daarna krijgt u
van school bericht dat u uw kind definitief kunt inschrijven.
Ook formulieren van kinderen die later geboren zijn, kunnen alvast worden ingeleverd.
Leest u ook de Nieuwsbrief van de TSO, die als bijlage meegestuurd wordt?
Kijkt u eens op de facebookpagina van de Westerparkschool. Er staan elke week nieuwe
foto’s en korte verslagen op van activiteiten in en door de groepen!

De volgende nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 19 oktober 2017

