NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 7, 7 december 2017
Belangrijke data
Datum
7 december
12 december
21 december
23 december t/m
7 januari

Activiteit
MR vergadering met verantwoording ouderbijdragen 2016/2017
Staking in het basisonderwijs! Geen school
Kinderen vanaf 11.45 uur vrij, Kerstdiner 17.00 uur zie informatie in deze
nieuwsbrief
Kerstvakantie! School begint weer op 8 januari 2018

Informatie uit de school
Staking op 12 december
Vorige week heeft u een brief van ons bestuur AWBR ontvangen over een mogelijk staking op 12 december.
Dinsdag is duidelijk geworden dat de staking op 12 december doorgaat. Ook de leerkrachten van de
Westerparkschool gaan staken, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen goed onderwijs krijgen nu en in
de toekomst. De meeste locaties voor buitenschoolse opvang waarmee wij samenwerken
verzorgen dinsdag opvang tijdens de schooluren.
Sinterklaasfeest
Op beide locaties hebben we een geslaagd en gezellig
sinterklaasfeest achter de rug. Dank aan alle ouders die hierbij
geholpen hebben! We hadden nog wat snoepgoed over en hebben
daarmee de dak- en thuisloze opvang ook op een heerlijk avondje
getrakteerd!
Ouders bedankt!
De Sint was nog maar net vertrokken of er
waren al weer groepjes ouders bezig om de
gebouwen in kerstsfeer te brengen! Het ziet er
weer prachtig uit.

Herinnering betalen ouderbijdrage
Vorige maand heeft u een verzoek gekregen voor het betalen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Wij
vragen alle ouders om de ouderbijdrage van €50 per kind (meer is welkom!) over te maken naar het
gironummer van de ouderraad:
NL37 INGB 0005 049853 op naam van de ouderraad Westerparkschool.
Vergeet u niet om de naam van uw kind te vermelden?

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

Het kerstfeest
Talent gezocht voor het sfeervol welkom heten van ouders en kinderen tussen 11 en 21 december
Elke dag is er gelegenheid om in de hal / aula of gang een sfeervol welkom te verzorgen door kinderen en/of
ouders! Bespeel je een muziekinstrument, zing je graag een liedje, draag je gedichten voor of vertel je een
verhaal? Meld je dan aan op de intekenlijst die binnenkort bij de ingang hangt. Je kunt dan een klein
optreden verzorgen van 8.15 uur tot 8.25 uur.
Informatie over de Kerstmaaltijd:
 Bij alle groepen hangen vanaf 11 december intekenlijsten, waarop u uw inbreng voor de
Kerstmaaltijd kunt noteren. Zet u daar op wat uw kind voor de maaltijd meeneemt. Maak niet
te veel, want iedereen maakt iets, dus dan wordt het al gauw erg veel. Zorgt u ervoor dat er
op de schalen, pannen, opscheplepels, die u met het eten meegeeft, duidelijk de naam van
uw kind staat (op een stukje leukoplast is dat prima te lezen!), zodat u uw spullen ook weer
terug krijgt.
 Voor alle kinderen vanaf groep 3 t/m 8 geldt: geeft u hen uiterlijk donderdagochtend 21 december
een eigen bord, beker en bestek (met naam erop) mee in een tasje (ook met naam). Dit scheelt een
hoop onnodig afval.
 Voor de avond van de Kerstmaaltijd is het de bedoeling dat de kinderen een lichtje (geen vuur!) bij
zich hebben (b.v. het lampje van de Sint Maarten lampion of een waxinelichtje op batterij)
 Veel kinderen maken op school een kerststukje. Houdt u in de gaten wanneer dat mee naar huis
gaat, want vooral voor de jonge kinderen is dat erg zwaar.
 Alle kinderen zijn donderdag 21 december ’s middags vrij!
 Programma van de avond: zie hieronder.
 Vrijdagochtend 22 december is er ‘s ochtends gewoon school. Om 12.40 uur begint de
vakantie.
 Geeft u uw kind op die laatste dag een stevige (plastic) tas mee!
Het programma van de avond op 21 december:
 Om 16.45 gaat de school open en mogen de kinderen en ouders met de klaargemaakte gerechten
naar binnen.
 Om 17.00 uur begint de Kerstmaaltijd voor de kinderen in de klas.
 Rond 18.15 uur komen de kinderen met de leerkrachten naar buiten (dit is afhankelijk van het weer)
om te zingen (van Hogendorpplein) of wordt u uitgenodigd naar de grote zaal te komen (van
Hallstraat) waar de kinderen met de leerkrachten zijn. Na het zingen gaan de kinderen met de
leerkracht terug naar de klas. Aan u het verzoek, om te zorgen dat de groepen gemakkelijk naar hun
lokaal terug kunnen lopen.
 Als alle kinderen in hun klas zijn, kunt uw kind ophalen bij de groep. Voor beide gebouwen geldt:
direct meenemen van schalen, het kerststukje e.d. Het is fijn als er al veel spullen meegenomen zijn.
Kerstborrel voor ouders
Traditioneel werd er door ouders voor ouders een gezellige bijeenkomst georganiseerd tijdens het
kerstdiner. De ouders zorgden voor drankjes en hapjes en e.e.a. werd bekostigd door het verkopen van
loten op dezelfde avond.

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 21 december 2017

