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Belangrijke data
Datum
17 november
17 t/m 24
november
21 november
5 december
7 december

Activiteit
Versieren van de school voor de Sint
Week van de mediawijsheid
19.00 ouderavond voor ouders van de groepen 8 op locatie van Hallstraat over de
overstap naar het VO. Ouders hebben hierover een brief ontvangen.
Sinterklaasfeest in de ochtend, kinderen ’s middags vrij
MR vergadering met verantwoording ouderbijdragen 2016/2017

Informatie uit de school
Ontruimingsoefening op beide locaties
Afgelopen maandag hebben we op beide locaties een onaangekondigde ontruimingsoefening gehouden. Op
beide locaties is dit uitstekend verlopen.
Voorlopig niet meer douchen na gym
De douches bij de gymzaal op het Van Hogendorpplein zijn in slechte staat. De directie heeft dit probleem
gemeld bij ons bestuur en we hopen dat de douches op korte termijn gerenoveerd worden. De directie heeft
besloten dat de kinderen niet meer gaan douchen na de gymles, totdat de douches gerenoveerd zijn.
Nieuwe IB-er stelt zich voor:
Beste ouders van de kinderen van de Westerparkschool,
Vorige week ben ik gestart als IB-er voor de groepen 1/2 en 3 en ik stel me graag even aan
u voor. Mijn naam is Corinne Kersbergen en ik werk nu zo'n 18 jaar met veel plezier in het
onderwijs. In een ver verleden heb ik politicologie gestudeerd en als beleidsmedewerker en
projectleider gewerkt bij diverse maatschappelijke organisaties. Op een gegeven moment
gaf mij dit te weinig voldoening en besloot ik me te laten omscholen tot leerkracht. Na een
aantal jaren voor de klas ben ik adjunct-directeur geworden op een school in Amsterdam
Nieuw West en later teamleider onderbouw op een school in Utrecht. Ik heb er erg veel zin
in om nu als IB-er op de Westerparkschool aan de slag te gaan. De komende tijd zal ik mij
vooral bezig houden met de groepen 1/2. Later komen daar de groepen 3 bij. Mijn
werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (oneven weken).

Activiteiten
Muzikale voorstelling
Gisteren konden de leerlingen van de groepen 3,4 en
5 op de locatie Van Hallstraat genieten van de
muzikale voorstelling ‘Het toverpennetje’. Op vrijdag
17 november wordt dezelfde voorstelling gespeeld
voor de kinderen van de groepen 3,4 en 5 op de
locatie van Hogendorpplein.

Week van de mediawijsheid
Wij doen mee aan de week van de mediawijsheid van
17 t/m 24 november. De groepen 7 en 8 gaan aan de
slag met het digitale spel mediamasters en de groepen 6
starten die week met het Diploma Veilig Internet.

Oproepen
Hulp bij Sinterklaasfeest gezocht
Sint is in aantocht en de activiteiten commissie is al druk in de weer met het organiseren van alle activiteiten.
Om alles goed te laten verlopen hebben we ook uw hulp hard nodig. U heeft hier al een mail over gekregen
van de klassenouder, maar bij deze nogmaals de dagen waarop we ouders zeker nodig hebben.
 vrijdag 17 november- versieren van de school en inpakken
 dinsdag 5 december - helpen bij de circuits van de OB en BB.
 woensdag 6 december opruimen Sint versiering en versieren Kerst.
U kunt zich opgeven bij de klassenouders of via de mail activiteiten@westerparkschool.nl .
De Activiteiten Commissie
Hulp gezocht bij layout digitale schoolkrant
We starten dit jaar met een digitale schoolkrant. De schoolkrant zal op de website te zien zijn.
We willen er graag iets moois van maken. Mocht u ervaring hebben met vormgeving en
zin hebben ons te helpen dan horen we het graag.
Wilt u meer informatie of ons helpen? Neem dan contact op met Gladys, Jordy, Rachida of Renske
Vervangers gezocht
Zoals u weet kampt het onderwijs met een tekort aan leerkrachten, vooral met een tekort aan invallers. Bent
u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en wilt u wel eens invallen? Kent u iemand anders die kan en
wil invallen? Meldt u dit dan a.u.b. bij de directie
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