NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 13, 22 maart 2018
Belangrijke data
Datum
26 maart
26 maart
28 maart
29 maart
29 maart
30 maart
2 april
3 april
3 april
5 april
5 april
6 april
9 april
12 april
17 april
17, 18, 19 april
19 april

Activiteit
Groep 7H (juf Cobie) om 10.00 uur naar een voorstelling in “de Ruimte” King Lear
Groep 7P (juf Eefje) om 13.30 uur naar een voorstelling in “de Ruimte” King Lear
Groep 3H (juf Linda) naar de OBA “het Muizenhuis”
Paasontbijt/brunch, zie info in deze nieuwsbrief
Voorstelling door kinderen voor ouders groepen 3A en 3B zie informatie in de
nieuwsbrief
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
2e Paasdag, vrije dag
Examen weerbaarheid groepen 7; ouders uitgenodigd per aparte brief
Groep 3H (juf Linda) naar het Rijksmuseum
Groep 3B (juf Lineke) naar het Rijksmuseum
MR vergadering van 19.00 uur tot 20.30 uur locatie van Hallstraat
Groep 3A (juf Jantien/juf Marjorie) naar de OBA “het Muizenhuis”
Groep 3A (juf Jantien/juf Marjorie) naar het Rijksmuseum
Groepen 5P (juf Loes/juf Bianca) en 6P (juf Renske) naar het Muiderslot. Informatie in
volgende nieuwsbrief
Groepen 1/ 2 van beide locaties gaan naar Artis. Informatie in de volgende nieuwsbrief
Eindtoets Basisonderwijs groepen 8
Ouderavond voor ouders van beide locaties op locatie van Hall, zie info in deze
nieuwsbrief

Informatie uit de school
Paasontbijt
Het is bijna Pasen. Dit jaar willen we dit weer vieren middels
een Paasontbijt in de klas op donderdagmorgen 29 maart.
De kinderen mogen, als ze dat leuk vinden, in hun pyjama op school
komen. (voor sommige groepen geldt een ander moment ivm gym,
muziek/drama)
Wij vragen u om, via de inschrijflijst, iets voor het ontbijt te verzorgen.
Deze lijst hangt vanaf deze week in of bij de klas van uw kind.
Alvast bedankt en op naar een gezellig ontbijt!
Voorstelling groep 3A en groep 3B.
Op 29 maart sluiten wij het thema '' de voorstelling'' af. Dit was het thema van kern 8 van Veilig leren lezen.
Groep 3A en groep 3B geven met elkaar een optreden voor de ouders. In kleine groepjes bereiden de
kinderen een optreden voor.
U bent van harte uitgenodigd om hier naar te komen kijken op donderdag 29 maart om 14.00u.
Groepen 3 naar het Rijksmuseum
Alle groepen 3 gaan de komende periode (zie kalender) naar het Rijksmuseum in het kader van ons
speerpunt ”cultureel erfgoed”. Zij krijgen de les “Help! De muziek is zoek”, een theatrale rondleiding door de
pruikentijd. Zij zijn daar van 10 tot 11 uur en worden gebracht en gehaald met de Cultuurbus.

Nieuws van de MR
De medezeggenschapsraad is verheugd met versterking vanuit het team. Met drie leerkrachten en drie
ouders is de MR sinds december op volle sterkte. De leden vanuit het team zijn: Marjorie Trustfull, Lisa
Bleijendaal en Cobie van Tongeren. De oudergeleding bestaat uit Maud Koek (voorzitter), Arno Wolters en
Arwen Gerrits.
Omdat we dit schooljaar nog weinig hebben bericht, waarvoor excuses, hierbij een korte update:
de MR komt eens in de zes weken bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar, de notulen verschijnen op de
website. De MR-leden vertegenwoordigen de belangen van alle betrokkenen bij de Westerparkschool en
zien toe op het (door directie en schoolbestuur bepaalde) schoolbeleid, schoolplan en de te maken
afspraken met de overkoepelende stichting ABWR (Amsterdam West binnen de ring west, zie voor meer
informatie www.awbr.nl). De ABWR heeft een GMR waarin alle scholen die onder de stichting vallen zijn
vertegenwoordigd. Linda Kamper is namens de Westerparkschool GMR-lid.
Aandachtspunten voor de MR zijn dit jaar met name: leerlingenaantal (aantal verhuizingen neemt toe) en
formatie. De komende maanden houden we u hiervan op de hoogte.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Spreek ons aan op het schoolplein of mail naar
mr@westerparkschool.nl.
En wij hopen u allen te ontmoeten op de ouderavond. Deze is gepland op donderdag 19 april, van 20.00 tot
21.30 uur, locatie Van Hallstraat.
Met hartelijke groeten,
De MR-leden
Ouderavond: 19 april
De ouderavond van dit schooljaar is gepland op donderdagavond 19 april op locatie Van Hallstraat:
19.30-20.00 uur inloop
20.00-20.05 uur opening
20.05-20.30 uur presentatie door directie en leerkrachten
20.30-20.45 uur presentatie van de AC/DC-leden, ofwel de oudercommissie
20.45-20.55 uur presentatie van het TSO-bestuur
20.55-21.00 uur afsluiting
21.00-21.30 uur nazit: aanmelden voor activiteiten, ideeën uitwisselen voor pr, vragen over de
tussenschoolse opvang of inkijken van methoden, etc.
Directie, leerkrachten en de medezeggenschapsraad hopen dat zo veel mogelijk ouders/verzorgers van de
Westerparkschool Van Hogedorpplein en Van Hallstraat op deze avond aanwezig kunnen zijn. Zo kunnen
we tot een mooie uitwisseling komen. U bent dus allen van harte uitgenodigd!

.
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 5 april 2018

