NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 6, 23 november 2017
Belangrijke data
Datum
5 december
7 december
21 december

Activiteit
Sinterklaasfeest in de ochtend, kinderen ’s middags vrij
MR vergadering met verantwoording ouderbijdragen 2016/2017
Kinderen vanaf 11.45 uur vrij, Kerstdiner 17.00 uur (informatie volgt)

Informatie uit de school
Schooltuinen groepen 7
De groepen 7 sluiten het schooltuinjaar volgende week af met een laatste binnenles. De les is in de vorm
van een quiz, waarin de kinderen kunnen laten zien wat ze in het jaar op de schooltuin hebben geleerd. Ze
gaan niet meer de tuin op.
28 november heeft groep 7P (juf Eefje) de laatste schooltuinles en 29 november groep 7H (juf Cobie).

Mogelijke staking op 12 december
Het is nog niet helemaal zeker, maar de kans is groot dat er op dinsdag 12 december opnieuw een landelijke
staking is in het basisonderwijs. Houdt u hier alvast rekening mee!

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 10 november hebben 8 kinderen op school voorgelezen tijdens de voorleeswedstrijd
Alle deelnemers hebben erg hun best gedaan en prachtig voorgelezen.
Het was dan ook voor de jury heel lastig om er 2 winnaars uit te kiezen.
Bij de groepen 5 en 6 heeft Morris uit groep 5P gewonnen en bij de groepen 7 en 8 Olivia uit groep 7H.
Olivia mag onze school vertegenwoordigen in een voorleeswedstrijd tegen andere Amsterdamse scholen.

Sinterklaas
Afgelopen vrijdag waren er veel
ouders op school om de
gangen te versieren en andere
voorbereidingen te treffen voor
het Sinterklaasfeest. Het was
heel gezellig en beide locaties
zijn erg mooi geworden. Dank
allen voor jullie hulp!
Van Hallstraat ->
<- van Hogendorpplein

Komende weken zijn er nog een aantal activiteiten, waarbij we de hulp van ouders nog goed kunnen
gebruiken. U kunt zich opgeven bij uw klassenouder
Dinsdag 5 december:

Sint feest van 08.30-11.30 uur:
Voor het circuit van de groepen 1 t/m 4: 15 ouders, per locatie
Voor het circuit van de groepen 5 t/m 8: 8 ouders, per locatie

Woensdag 6 december: Opruimen van alle Sinterklaasversieringen en de scholen versieren in kerstsfeer.
.De AC [activiteiten commissie]

Week van de mediawijsheid
Wij doen mee aan de week van de mediawijsheid. De
groepen 7 en 8 doen mee met het digitale spel
mediamasters. Zij maken hierbij opdrachten op school
en kunnen er thuis mee aan de slag. De groepen 6
werken aan het Diploma Veilig Internet.

Vanuit de MR
Uitnodiging voor de verantwoordingsvergadering ouderbijdragen Westerparkschool
Alle ouders van de Westerparkschool betalen jaarlijks een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt besteed
aan activiteiten die niet onder het reguliere schoolbudget vallen. Denk hierbij aan schoolreisjes, Kerst en
Sinterklaas, Artisbezoek en het thema feest. Op basis van deze kosten wordt de hoogte van de
ouderbijdrage bepaald. De verantwoording over het afgelopen schooljaar, de begroting voor schooljaar
2017-2018 en het vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage voor 2018-2019 vindt plaats op:
Donderdag 7 december om 17.30 uur op de locatie Van Hallstraat 621 tijdens onze MR vergadering.
Wij willen alle ouders van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Oproepen
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

Kijkt u ook

op onze pagina. We plaatsen wekelijks nieuwe foto’s.

U vindt op de pagina De vreedzame School de nieuwsbrief Blok 2. Ook vindt u daar de kletskaarten van
Blok 2 “Wij lossen conflicten zelf op.”

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 december 2017

