NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 15, 19 april 2018
Belangrijke data
Datum
19 april
23 t/m 26 april
24 april
24 april
27 april t/m 11
mei
14 mei
23 mei
29 mei

Activiteit
Ouderavond voor ouders van beide locaties op locatie van Hogendorpplein, zie info
in deze nieuwsbrief
Engelse week! Zie info in deze nieuwsbrief
Groep 5H (juf Loes M/juf Bianca) naar de boerderij, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 3H (juf Linda) naar Artis, zie informatie in deze nieuwsbrief
Meivakantie
Groep 4P (juf Renée) en 4H (juf Lisa) naar een voorstelling in “de Ruimte”
Groep 4P (juf Renée) naar het Scheepvaartmuseum, info in de volgende nieuwsbrief
Groep 3H (juf Linda) naar het Scheepvaartmuseum, info in de volgende nieuwsbrief

Informatie uit de school
Cito-eindtoets groep 8
Deze week hebben de kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt. Dat was niet alleen spannend voor
de kinderen, maar ook voor de leerkrachten, want dit jaar deden voor het eerst meerdere kinderen de toets
op de computer. Gelukkig liet de techniek ons niet in de steek. De uitslag van de toets komt na de
meivakantie en geeft een aanvullend advies op het schooladvies wat de kinderen al hebben gekregen. Alle
kinderen zijn inmiddels geplaatst op een school voor voortgezet onderwijs. Alle kinderen zijn geplaatst op
een van hun favoriete scholen (binnen hun top 3).
Vanavond hebben de kinderen van groep 8 een disco op de locatie Van Hall om te vieren dat de toets achter
de rug is!
Groep 3H naar Artis
Groep 3H gaat dinsdag 24 april naar Artis. De kinderen moeten hun rugzak meenemen
met daarin een tussendoortje, lunch en drinken. Zet u de naam van uw kind met adres
in of op de tas. Dan is hij makkelijk terug te vinden. We vertrekken om kwart voor 9 en
zijn om 3 uur terug. Heeft u een Artiskaart, dan lenen wij die graag!
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!

Vakanties 2018-2019
We geven u alvast de vakanties zoals ze zijn vastgesteld. In een latere nieuwsbrief volgt nog de informatie
over studiedagen.
Herfstvakantie – 22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie – 24 december t/m 4 januari
Krokusvakantie – 18 t/m 22 februari
Meivakantie – 19 april t/m 3 mei
Hemelvaart – 30 en 31 mei
Pinksteren – 10 juni
Zomervakantie – 15 juli t/m 23 augustus

Sponsorloop voor Kika
In de week van 9 april hebben alle kinderen hun rondjes gelopen voor onze actie in het kader van “we
hebben hart voor elkaar”. De kinderen hebben weer geweldig hun best gedaan. Als alles geteld is, wordt het
eindbedrag bekendgemaakt.
.

Zie op de fotobijlage de sponsorloopgroepen!
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 17 mei 2018

