NIEUWSBRIEF
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Belangrijke data
Datum
Week van 19
februari
21 februari
24 februari t/m 4
maart
5 maart
5 maart
12 maart
14 maart
20 maart
20 maart
28 april

Activiteit
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
10.30 uur groep 8H (juf Linda) naar een voorstelling in de Ruimte
13.30 uur groep 8P (meester Jordy) naar een voorstelling in de Ruimte
Schoolfotograaf op beide locaties
Mogelijk een stakingsdag in onze regio.
Groepen 3A (juf Jantien/juf Marjorie) en 3B (juf Lineke) om 10.00 uur naar een
voorstelling in de Ruimte
Groep 3H (juf Linda) om 13.30 uur naar een voorstelling in de Ruimte
Groep 3H (juf Linda) naar de OBA “het Muizenhuis”

Informatie van Stichting AWBR
Estafettestaking primair onderwijs
Vrijdag 9 februari bereikten de bonden een akkoord met de minister van onderwijs over het eerder vrijkomen
van geld, waarmee de werkdruk verminderd kan worden. Wat deze toezegging concreet betekent voor de
scholen, weten we nog niet precies. Het lijkt er op dat we met ingang van 1 augustus 2018 kunnen rekenen
op een bedrag per school om de werkdruk te verminderen. Directie en teams bepalen gezamenlijk hoe het
geld effectief besteed kan worden. Met dit akkoord zijn de stakingen nog niet van de baan. De vakbonden
hebben hun leden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe opgeroepen om op woensdag 14
februari het werk neer te leggen. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland staken op woensdag 14 maart.
Het gaat nu vooral nog om het verbeteren van het salaris en daarmee een serieus antwoord te geven op het
probleem van het lerarentekort. Staken is een individueel recht. De stakingsbereidheid is groot, ook onder de
leerkrachten van de AWBR-scholen. U moet er dus vanuit gaan dat de school van uw kind op woensdag 14
maart gesloten is. Meer weten over het akkoord en over de aangekondigde stakingen? Ga naar www.aob.nl
en naar www.pofront.nl
Met vriendelijke groet,
Marius Voerman, bestuurder
Zie ook de brief over het lerarentekort die als bijlage bij de nieuwsbrief verstuurd wordt.

Informatie uit de school
Rapportgesprekken in de week van 19 februari
De intekenlijsten lagen/hingen afgelopen week in de hal/gang van de school. Heeft u nog niet ingetekend?
Doe dat dan snel! We verwachten u allemaal. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het gesprek. Het gaat
tenslotte over hun rapport en waar zij aan werken.
Naschoolse activiteiten
U kunt uw kind weer inschrijven voor naschoolse activiteiten voor de periode vanaf 19 maart. Kijkt u op
www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl
Weer douchen na gym
De douches op het van Hogendorpplein zijn prachtig opgeknapt. Met ingang van volgende week gaan alle
leerlingen vanaf groep 4 weer douchen na gym. Denkt u eraan om uw kind een handdoek mee te geven?

Groep 5P op TV
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) is kortgeleden naar de studio geweest voor opnames van Studio Snugger.
De uitzenddatum is bekend. Op zondag 4 maart om 08:25 uur wordt de aflevering uitgezonden.
U kunt de aflevering ook altijd terugkijken via https://www.zapp.nl/1625-studio-snugger

De schoolfotograaf komt op maandag 12 maart
Op 12 maart komt de schoolfotograaf. Er worden individuele foto’s
gemaakt van alle kinderen en foto’s van broertjes en zusjes van de
school en van de voorschool. Er kunnen geen foto’s genomen
worden van kinderen die niet bij ons op school zitten
(broertjes/zusjes). Natuurlijk worden er ook groepsfoto’s gemaakt.
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.

Aanmelden broertjes en zusjes
Het aanmelden van nieuwe kleuters gaat via “schoolwijzer” van de gemeente Amsterdam. Meer informatie
vindt u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl. U krijgt van de gemeente ruim op tijd informatie met een
aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier levert u ingevuld (let op: ook mailadres invullen) bij ons in.
Wij melden dat in het schoolwijzersysteem en u ontvangt een mailtje dat uw kind is aangemeld. Omdat er al
een broertje of zusje bij ons zit, kunt u (als uw kind op tijd, voor het lotingsmoment is aangemeld) er vanuit
gaan, dat uw kind geplaatst wordt. Kinderen die geboren zijn tussen 1 september en 31 december 2014
moeten voor 8 maart 2018 aangemeld zijn! De plaatsing door de gemeente is op 15 maart. Daarna krijgt u
van school bericht dat u uw kind definitief kunt inschrijven.
Ook formulieren van kinderen die later geboren zijn, kunnen alvast worden ingeleverd.

Oproepen voor ouders:
Berichten van TSO-assistent in uw spambox
Wij hebben gehoord dat berichten die verstuurd worden via TSO-assistent (zoals betalingsherinneringen)
vaak terechtkomen in de spambox van de e-mail. Wilt u dit even nakijken?
Verhuizingen doorgeven
We zijn alweer bezig met de organisatie van het volgende schooljaar. Heel belangrijk daarbij is het aantal
leerlingen per groep. Als u weet of verwacht dat uw kind volgend schooljaar niet meer op onze school zit
vanwege een verhuizing of om een andere reden, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht of aan
de administratie? (admin@westerparkschool.nl)
Opknappen toneel locatie Van Hogendorpplein
Wij zoeken ouders die ideeën hebben voor of die willen meehelpen met het opknappen van het toneel op de
locatie Van Hogendorpplein. Liesbeth Schoeman, ouder van Sep Dijkhuizen uit groep 1/2B, gaat dit
coördineren. Ouders kunnen zich bij haar aanmelden: liesbeth.schoeman@gmail.com, 06-52035085
.
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 8 maart 2018

