NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 9, 18 januari 2018
Belangrijke data
Datum
23 januari
Week van 29
januari
31 januari
6 februari
7 februari
12 februari
Vanaf 13 februari
Vanaf 14 februari
Week van 19
februari
24 februari t/m 4
maart

Activiteit
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) naar Studio Snugger, zie info in deze nieuwsbrief.
Adviesgesprekken ouders en kinderen groepen 8. Er volgt een aparte uitnodiging
Dag van de Voorschool
2e schooltuinles groep 6P (juf Renske/juf Claire)
2e schooltuinles groep 6H (juf Gladys)
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij.
Intekenen voor rapportgesprekken ouders met meerdere kinderen op school
Intekenen voor rapportgesprekken voor alle ouders
Rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7
Krokusvakantie

Informatie uit de school
Inspectierapport
In het najaar van 2017 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek gedaan bij onze Stichting AWBR. In dit
kader heeft de inspectie onderzoek gehouden op onze school. Zij hebben onder andere gekeken of het
beleid van AWBR zichtbaar is.Het onderzoek bestond o.a. uit klassenbezoeken, gesprekken met kinderen,
ouders, leerkrachten, IB-ers en directie en het lezen en analyseren van onze documentatie/administratie.
Vorige week hebben wij het definitieve rapport ontvangen. De inspectie heeft vier gebieden onderzocht,
waarvan zij er twee (zicht op ontwikkeling en kwaliteitscultuur) als voldoende hebben beoordeeld en twee
(aanbod en pedagogisch klimaat) als goed. Enkele citaten uit het rapport:
'De school zorgt al jarenlang voor een ondersteunend, plezierig pedagogisch klimaat en een goede omgang
met elkaar'
'De school heeft een breed aanbod dat zich richt op de totale ontwikkeling van de leerlingen'
'Tijdens de lessen is een respectvol en prettig klimaat waarneembaar en uit de gevoerde gesprekken met
ouders, leerlingen en leraren komt een eenduidig positief beeld naar voren'
Klaslokalen van Hogendorpplein geschilderd
In de Kerstvakantie zijn de muren van de lokalen op de locatie van Hogendorpplein geschilderd. Gaten van
de vorige digiborden en krijtborden zijn nu verdwenen en de lokalen zien er weer fris uit.
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) naar Studio Snugger
Op 23 januari mag groep 5P een opname van Studio Snugger bijwonen, met dank aan de moeder van Tom!
We worden bij school opgehaald met de bus en zijn voor 15.00 uur weer terug.
De kinderen komen die dag niet thuis tussen de middag. Geeft u uw kind een tussendoortje, een
lunchpakketje en drinken mee?
De Beverwedstrijd
In november hebben alle kinderen van de verrijkingsgroepen Rekenen uit de groepen 5 t/m 8 meegedaan
aan de Beverwedstrijd, een wedstrijd in logisch denken.
In groep 5/6 is Kai Begemann(6H) de beste van de school. Kai is in haar leeftijdsgroep op de 2e plaats van
heel Nederland geëindigd! In groep 7/8 is Rohan de Jager de beste van de Westerparkschool.
Iedereen heeft goed zijn best gedaan!

Voorleesdagen
Volgende week starten de nationale voorleesdagen. Voorgelezen worden is fijn voor kinderen. Thuis en op
school samen een (prenten)boek lezen en bekijken is, naast gezellig, positief voor de taal en het begrip van
een tekst. Op school wordt er ook regelmatig voorgelezen. Tijdens de nationale voorleesdagen besteden we
er extra aandacht aan. De kinderen uit de hogere groepen gaan voorlezen bij de kleuters en de groepen 3
en 4. Wilt u zelf meer tips over voorlezen thuis? Kijk dan op www.nationalevoorleesdagen.nl bij tips.
Schoolkrant
Vanaf dit jaar starten we met een digitale schoolkrant op de website.
De eerste krant staat nu op www.westerparkschool.nl
Veel leesplezier!

Dag van de voorschool
Op 31 januari doen we mee met de dag van
de voorschool. Nieuwe ouders zijn die ochtend
welkom om een kijkje te komen nemen in onze
vooorschoolgroepen en onderbouwgroepen.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u Nieuwsbrief 3 van de Vreedzame School
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 18 januari 2018!

Naschools Sportaanbod 2e periode (uw kind krijgt ook een enveloppe met informatie mee)
Activiteit

Kinderyoga

Wanneer en waar

Iedere donderdag (Locatie: Van Halstraat), start op 8 februari tot en met 19 april 2018

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 1 februari 2018!
In de speelzaal van 15.00 – 16.00 uur

Inschrijven

ALLEEN INSCHRIJVEN VIA www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl

Doelgroep

De Westerparkschool groep 3 en 4 (Locatie: Van Halstraat)

Activiteit

Multisport

Wanneer en waar

Iedere donderdag in de gymzaal (Locatie: Hogendorpplein), start op 8 februari tot en
met 19 april 2018
In de gymzaal van 15.15 – 16.15 uur.

Inschrijven

ALLEEN AANMELDEN VIA de website:

ww.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl
Doelgroep

De Westerparkschool groepen 5 t/m 8 (Locatie: Hogendorpplein)

