NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 16, 17 mei 2018
Belangrijke data
Datum
21 mei
22 mei
23 mei
23 mei
24 mei
25 mei
28 mei
28 mei
29 mei
29 mei
31 mei
4 juni
5 juni
8 juni
8 juni

Activiteit
2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
Groep 5P naar de boerderij, zie info in deze nieuwsbrief
Start van het cultureel thema voor schooltijd op de beide locaties
Groep 4P (juf Renée) en groep 4H (juf Lisa) naar het Scheepvaartmuseum, info in deze
nieuwsbrief
Groep 8H (juf Linda) naar het Anne Frankhuis, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 7P, 8P, 8H krijgt een gastles van de landmacht
De groepen 7H en 7P doen fietsexamen
Groepen 3A en 3B gaan naar Artis, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 3H (juf Linda) naar het Scheepvaartmuseum, info in deze nieuwsbrief
Groep 1/ 2A (Juf Gonnie/juf Yvette) naar de bibliotheek
Groep 1/ 2B (juf Roos/juf Yvette) en 1/ 2 E (juf Netty/juf Grietje) naar de bibliotheek
Groep 4P (juf Renée) naar Artis
Groep 4H (juf Lisa) naar Artis
Groep 1/ 2F (juf Malou) en groep 1/ 2G (juf Teresa/juf Freddy) naar de bibliotheek
Groep 3B (juf Lineke) naar de OBA “het muizenhuis”

Informatie uit de school
Organisatie volgend schooljaar
Er zijn volgend schooljaar een paar wijzigingen in de organisatie van de school die te maken hebben met de
leerlingenaantallen in de groepen: op de locatie Van Hall komen twee kleutergroepen in plaats van drie.
Op de locatie Van Hogendorpplein, waar we een grote groep 4 hebben en een kleine groep 3, gaan we
werken met een 3-4 combinatie naast een groep 4.
De ouders van de betreffende groepen zijn hiervan al op de hoogte. We hopen de ouders zo spoedig
mogelijk te informeren over de indeling van de leerlingen in deze groepen.
Snipperdag
Zoals u weet mag u één keer per schooljaar een vrije dag naar keuze (een zogenaamde snipperdag)
opnemen voor uw kind. In verband met het verplichte aantal uren voor leerlingen per schooljaar, mogen
snipperdagen niet meegenomen worden naar het volgende schooljaar.
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) naar de boerderij
Groep 5P gaat op 22 mei 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.
Naar het Scheepvaartmuseum
De groepen 4P, 4H en 3H (en later dit jaar ook 3A en B) brengen een bezoek aan het Scheepvaartmuseum.
In het kader van het speerpunt ‘cultureel erfgoed’ krijgen zij een les en een rondleiding over het schip “De
Amsterdam”. De groepen 4P(juf Renée) en 4H (juf Lisa) gaan op 23 mei naar het Scheepvaartmuseum.
De bus voor beide groepen vertrekt om 8.30 uur bij onze locatie van Hallstraat. Voor de kinderen van groep
4P (juf Renée) is het handig om direct naar de locatie van Hall te gaan en daar de opening van het cultureel
feest mee te maken. Juf Renée is daar ook. Kunt u hen niet brengen, dan loopt juf Mariette met de kinderen
van het van Hogendorpplein naar de van Hallstraat. Zij moeten wel zo snel mogelijk na 8.15 uur vertrekken
vanaf het van Hogendorpplein om op tijd bij de bus te zijn! Geeft u even door aan juf Renée wat u doet.
Voor de groep 4H (juf Lisa) geldt dat zij om 8.20 uur op school moeten zijn om met elkaar naar de bus te
gaan.

Groep 3H (juf Linda) gaat op 29 mei naar het Scheepvaartmuseum. De bus vertrekt om half negen vanaf de
bushalte over de brug. De kinderen moeten om uiterlijk om 8.20 uur) op school zijn.
Alle groepen zijn op tijd terug bij school.
Anne Frank Huis
Afgelopen heeft groep 8H tijdens de geschiedenislessen veel gesproken over de tweede wereldoorlog.
We hebben ook de serie “13 in de oorlog” gekeken. De kinderen vonden het allemaal erg indrukwekkend.
Tijdens één van de lessen hebben we het over Anne Frank gehad en nu gaan we dan ook daadwerkelijk op
donderdag 24 mei naar het Anne Frank Huis.
Alle kinderen blijven deze dag over, aangezien we om 12.45 uur bij het Anne Frankhuis
worden verwacht. We zijn hoogstwaarschijnlijk iets later dan 15.00 uur terug. Houdt u rekening met het halen
van broertjes/zusjes.
Groep 8P was afgelopen maandag al op bezoek bij het Anne Frank Huis.
Kennis maken met de landmacht
Elk jaar zijn er in Nederland “landmacht dagen” waar heel Nederland kennis kan maken met de landmacht.
Dit jaar gaan militairen ook bij scholen op bezoek. Op 23 mei komen twee militairen op bezoek bij de
groepen 7P, 8P en 8H.
Groepen 3A en 3B naar Artis
Op maandag 28 mei gaan de groepen 3A (juf Jantien) en 3B (juf Lineke) 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 ’s morgens en krijgen een les. Daarna kunnen we
door Artis wandelen. We zijn om 3 uur terug. Heeft u een Artiskaart, dan lenen wij
die graag!
Bericht van de AC/DC aan alle ouders.
Het is weer tijd voor de themamaand. Dit jaar is gekozen voor het thema CIRCUS!
Vrijdag 18 mei beginnen de voorbereidingen en gaan we met vereende krachten beide locaties in circusstijl
brengen. Hiervoor hebben we natuurlijk hulp nodig. Aanmelden kan bij de klassenouder van je klas.
Woensdag 23 mei vindt de feestelijk opening van de circustenten op beide locaties plaats. De leerkrachten
zullen er weer iets speciaals van maken en de kinderen mogen als hun favoriete circusfiguur naar school
komen.
Op woensdag 20 juni zal het jaarlijkse themafeest in het park plaatsvinden. Hierbij zijn ook weer hulptroepen
nodig.
Hulp gewenst op de volgende data:
- 18 mei: aankleding van de school, met speciale aandacht voor een spetterende entree
- 20 juni: begeleiding spellen tijdens het thema-feest in het park
Aanmelden kan bij de klassenouder van de klas van je kind.

Sponsorloop voor Kika
Op de eerste dag na de meivakantie is het
bedrag dat alle kinderen met de sponsorloop
bij elkaar gerend hebben, overhandigd aan
Lotte van KIKA. De commissieleden vertelden
hoe ze met elkaar na schoolbrede
verkiezingen besloten hadden tot een
sponsorloop voor KIKA. Lotte vertelde dat het
geld op een heel mooi moment komt. Over
twee weken wordt er in Utrecht een speciaal
ziekenhuis voor kinderen met kanker geopend.
Het fantastische bedrag van de
Westerparkschool zal daar een goede
bestemming krijgen.
Deze week verschijnt er een extra editie van
de schoolkrant op de website over KIKA!
.

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 januari en 30 april 2015 moeten voor
1 juni 2018 aangemeld zijn! De plaatsing door de gemeente is rond 10 juni. 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.
Leest u ook de nieuwsbrief Vreedzame School!
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 31 mei 2018

