NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 14, 5 april 2018
Belangrijke data
Datum
5 april
5 april
6 april
9 april
Week van 9 april
12 april
17 april
17, 18, 19 april
19 april
19 april
23 t/m 26 april
24 april
27 april t/m 11
mei

Activiteit
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
Sponsorloop in het kader van “: We hebben Hart voor elkaar!” zie info in de nieuwsbrief
Vreedzaam van 29 maart
Groepen 5P (juf Loes/juf Bianca) en 6P (juf Renske) naar het Muiderslot. Informatie in
deze nieuwsbrief
Groepen 1/ 2 van beide locaties gaan naar Artis. Informatie in deze nieuwsbrief
Eindtoets Basisonderwijs groepen 8
Groepen 4 bibliotheekbezoek
Ouderavond voor ouders van beide locaties op locatie van Hogendorpplein, zie info
in deze nieuwsbrief
Engelse week! Zie info in deze nieuwsbrief
Groep 5H naar de boerderij, zie info in deze nieuwsbrief
Meivakantie

Informatie uit de school
Groepen 3 naar het Rijksmuseum
Alle groepen 3 gaan in april (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. Groep 3H is al geweest.
Groep 5P en 6P naar het Muiderslot
Op donderdag 12 april gaan de groepen 5P (Loes F en Bianca)
en 6P (Claire en Renske), ook in het kader van ons speerpunt
“cultureel erfgoed”, naar het Muiderslot. Ze gaan met de bus
naar IJburg en vervolgens met de boot! Ze krijgen bij het
Muiderslot een spannende rondleiding. Geeft u s.v.p. een
lunchpakket mee, want iedereen blijft die dag over. De kinderen
zijn gewoon om 15.00 uit.

Groepen 1/ 2 naar Artis!
De groepen 1/ 2 van beide locaties gaan dinsdag 17 april met de bus naar Artis. De kosten
van de bus en de toegang tot Artis worden betaald uit het ouderfonds.
Heeft u een Artiskaart? Mogen wij die dan lenen?
Tussen de middag komen de kinderen niet thuis, want er wordt in Artis gegeten. Uw kind
moet dus een lunchpakketje meenemen: Brood, fruit en drinken; géén snoep.
Doet u dit s.v.p. in een rugzakje met de naam van uw kind erop, dat is makkelijker dragen
voor de kinderen.
De groepen van juf Freddy en juf Netty vertrekken om 8.30 uur met de bus en zijn om 13.00
uur terug in de van Hallstraat. (Let op: om 8.20 uur aanwezig zijn!)
De groep van juf Malou vertrekt om 09.30 uur en is om 14.00 uur terug op school.
De groepen van juf Gonnie en juf Yvette vertrekken om 10.30 uur van de eigen locatie en
zijn daar om ongeveer 15.00 uur terug.
Als de kinderen terug zijn op school mogen ze worden opgehaald door ouders en opvang.

Groep 5H (juf Loes) naar de boerderij
Groep 5H gaat op 24 april met de bus naar een boerderij. Ze gaan een kijkje nemen in het boerenbedrijf en
proeven aan het leven op de boerderij. Ze gaan ook meehelpen met de werkzaamheden van de boer.
Gepaste kleding is handig. De kinderen nemen laarzen/extra schoenen mee en hebben kleding aan die vies
mag worden. We lunchen samen op de boerderij, alle kinderen blijven over. De kinderen zijn om 8.30 op
school en om 15.00 weer terug op school.
Engelse week op de Westerparkschool
Op de Westerparkschool krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 Engels.
In de week van 23 t/m 26 april krijgt de school een Engels tintje. Dit zal op
verschillende manieren merkbaar zijn. De ochtend start muzikaal met de
liedjes van de methode ‘Groove me’. Ouders/verzorgers worden
uitgenodigd om in deze week een Engelse les bij te wonen. U krijgt nog
een uitnodiging met daarop de datum en het tijdstip waarop de les
plaatsvindt. You are welcome!

Oproep native speakers
Van 23 t/m 26 april staat de Westerparkschool in het teken van de Engelse taal. Er wordt in het Engels
gesproken, er worden liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en opdrachten gemaakt. We zijn op zoek naar
ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms enzovoort die vloeiend Engels spreken. We willen u vragen om in de
klassen bijvoorbeeld in het Engels een spelletje te spelen, een kort lesje te geven, voor te lezen of wat te
vertellen over Groot-Brittannië of Amerika. Ideeën zijn natuurlijk van harte welkom!
Aanmelden kan bij de leerkracht van groep 7P door te mailen naar: ejanssen@westerparkschool.nl
Call For native speakers,
In the week from the 23rd to the 26nd of April the Westerparkschool will be having an English week. In this
week there will be spoken English, English songs will be sung, English games played and English
assignments will be made. We are looking for parents, grandparents, uncles, aunts, neighbours or other
people you know who are native speakers and would like to help us make the English week a big
success. You could help by playing games in the classroom, giving a short lesson, reading a book or telling
the children something about your country of origin. Or if you have any other ideas that would be great as
well!

Nieuws van de MR
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 Hogendorpplein (niet op de Van Hallstraat, zoals in de vorige nieuwsbrief stond
vermeld.)
Met hartelijke groeten,
De MR-leden
Agenda ouderavond 19 april
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
Zie ook de informatie over de goede doelenactie op de volgende bladzij!

Goede doelen actie 2018: “We hebben hart voor elkaar”

Rooster sponsorloop
Maandag 09-04
08.30-10.00: 6P
10.15-11.45: 5P
Pauze
13.15-14.45: 6H
Dinsdag 10-04
08.30-10.00: 8H
10.15-11.45: 5H

De kinderen hebben allemaal een formulier
mee naar huis waar ze de sponsoren op
kunnen schrijven. Dit formulier moet weer
ingeleverd worden op school. Er kan op 2
verschillende manieren gesponsord worden.
Een vast bedrag of een bedrag per gelopen
rondje. Kinderen mogen alleen sponsoren
zoeken bij familieleden die bekend zijn bij de
school. Wilt u er dus op toezien dat uw kind
niet langs gaat bij onbekenden?

Pauze
13.15-14.45: 4H
Woensdag 11-04
08.30-10.00: 8P
10.15-11.45: 7P
Woensdag 11-04
08.30 -09.30 : 1-2,3
( op plein eigen locatie)
Donderdag 12-04
08.30-10.00: 7H
10.15-11.45: 4P

De kinderen krijgen vervolgens de tijd om het gesponsorde geld op te halen en samen met een volwassene in
te leveren bij het kraampje in de school. Het kraampje komt in week 16 (16 t/m 20 april) in de school te staan.

