NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 10, 1 februari 2018
Belangrijke data
Datum
5 februari
6 februari
7 februari
9 februari
12 februari
Vanaf 13 februari
Vanaf 14 februari
Week van 19
februari
21 februari
24 februari t/m 4
maart
12 maart

Activiteit
Groepen 5P (juf LoesF/juf Bianca) en 5H (juf Loes M/juf Bianca) 13.30 uur naar
voorstelling Muzenis in De Ruimte
2e schooltuinles groep 6P (juf Renske/juf Claire)
2e schooltuinles groep 6H (juf Gladys)
Themaochtend “superhelden” in de onderbouw locatie van Hallstraat ism met het ROC,
zie informatie in deze nieuwsbrief
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
Ouderbijeenkomst Tussen School en Thuis van 8.45 tot 9.45 uur op locatie van
Hallstraat voor alle ouders van de Westerparkschool. Zie informatie in deze nieuwsbrief
Krokusvakantie
Schoolfotograaf op beide locaties

Informatie uit de school
Verkiezingen op de Westerparkschool
De Westerparkschool is een Vreedzame School en we willen de kinderen voorbereiden op het leven in een
democratie. Dat betekent niet alleen kennis over de democratie, maar vooral dat leerlingen democratie ‘aan
den lijve ervaren’ en ermee kunnen oefenen.
Daarom hebben wij onze eigen verkiezingen georganiseerd.
De kinderen van de verkiezingscommissie hebben mooie posters,
stembussen en stembiljetten gemaakt.
Alle kinderen en ook veel ouders hebben gestemd.
We willen u allemaal bedanken
voor jullie stem!
Iedere stem/ mening/idee telt.
Wat een goede ideeën en
leerzame thema's zagen we al
voorbij komen!
De kinderen gaan de stemmen tellen en overleggen en kiezen
uiteindelijk het doel en het thema. Wij zijn benieuwd wat het gaat
worden!
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wat het goede doel/ thema
is geworden.

Dag van de Voorschool
Woensdag deden we op beide locaties mee met de dag van de Voorschool. Ouders van jonge kinderen
konden binnenlopen om een kijkje te nemen bij de voorschool en in de rest van de school. Op het van
Hogendorpplein hebben leerlingen uit groep 8 rondleidingen verzorgd, zelfs in het Engels. We waren blij met
de opkomst en veel ouders waren enthousiast over onze voorschool en onze school. Op 2 februari hebben
we een informatieochtend voor nieuwe ouders op de van Hall en op vrijdag 9 februari op het Van
Hogendorpplein. Ook hierbij zullen leerlingen uit de hoogste groepen rondleidingen verzorgen.

Themaochtend “Superhelden” in de onderbouwgroepen van Hallstraat
Vrijdag 9 februari hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 op de locatie van Hallstraat een ‘Superhelden
ochtend’. Studenten van het ROC (richting recreatie), verkleed als superhelden, organiseren samen met de
leerkrachten allerlei activiteiten rond dit thema (spelletjes, meeleeftheater, schminken) De kinderen mogen
die ochtend ook verkleed naar school komen.
Uitnodiging voor een ouderbijeenkomst Tussen School en Thuis voor alle ouders
Verkeersplein Amsterdam (VPA) biedt namens de gemeente Amsterdam een verkeerseducatieprogramma aan op alle Amsterdamse basisscholen. De school van uw zoon/dochter neemt ook deel aan het
programma van VPA. Eén van de programma’s van VPA is Tussen School en Thuis.
Tussen School en Thuis is een verkeersmethode waarbij de specifieke verkeerssituatie rondom de school
centraal staat. Doel van de methode is leerlingen bewuster en met meer inzicht te laten deelnemen aan het
verkeer. Samen met de leerlingen zijn de verkeersknelpunten rondom de school in kaart gebracht en
gefotografeerd. Vervolgens zijn hier digitale verkeerslessen van gemaakt. Tijdens deze ouderbijeenkomst
laat een medewerker van Tussen School en Thuis het lesmateriaal zien.
Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst gesproken wat je als ouder kunt doen om je kind op een veilige
manier door het drukke Amsterdamse verkeer te begeleiden. Er wordt gediscussieerd over vragen als;
Wanneer laat ik mijn kind zelfstandig naar school gaan? Hoe leer ik mijn kind veilig door het verkeer te
gaan? Moet ik voor mijn kind uit fietsen, of juist er achter blijven? Verder is er natuurlijk ruimte voor het
stellen van vragen.
Tevens wordt er een korte film vertoond over de ontwikkeling van kinderen in het verkeer. Kortom, een
interessante bijeenkomst voor alle ouders die verkeersveiligheid van hun kinderen hoog in het vaandel
hebben staan!
We zien u graag op woensdag 21 februari om 8.45 uur in de grote zaal op onze locatie van Hallstraat.
Zie ook de flyer van Verkeersplein Amsterdam als bijlage

Kijkt u ook op onze

pagina. We plaatsen wekelijks nieuwe foto’s.

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 15 februari 2018!

