NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2018/2019, nummer 1, 6 september 2018
Belangrijke data tot begin oktober
Datum
10, 11, 12
september
11 september
18 september
19 september
Vanaf 24
september
24 september
24 september
25 september
26 september
28 september

activiteit
Groepen 8 op kamp.
Groep 5H (juf Renske) naar het Woeste Westen, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 5P (juf Renée) naar het Woest Western, zie info in deze nieuwsbrief
Sport en Spelochtend groepen
In deze periode zijn de informatiebijeenkomsten voor de groepen 1 t/m 7 gepland.
Groep 3/ 4A (juf Jantien/juf Linda) naar het Woeste Westen (ochtend)
Groep 3/ 4B (juf Lineke) naar het Woeste Westen (middag)
Groep 3H (juf Marjorie/juf Freddy) naar het Woeste Westen
Groep 4H (juf Lisa/juf Esmée) naar het Woeste Westen.
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij

Informatie uit de school
Bijlage Schoolgids
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de bijlage 2018-2019 van de schoolgids. In deze bijlage vindt u alle
praktische informatie voor het nieuwe schooljaar. Morgen krijgen alle oudste kinderen van een gezin deze
bijlage ook mee op papier.
Schoolkalender
De nieuws kalender voor het schooljaar 2018/19 ligt nu bij de drukker. Wij verwachten hem 19 september op
school zodat hij met uw oudste kind mee kan komen naar huis!
Aanwezigheid directie
De directeur, Margaret Rottier, en de adjunct-directeur, Bert Mellink, zijn in principe op de volgende dagen
op de verschillende locaties aanwezig:
 Margaret Rottier is op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig op de van Hallstraat en op
donderdag en vrijdag op het Van Hogendorpplein
 Bert Mellink is op maandag en woensdag aanwezig op de Van Hogendorpplein en op donderdag en
vrijdag op de Van Hallstraat
Reserveren TSO / overblijven
Ieder jaar moet er opnieuw gereserveerd worden voor de TSO. Log in bij www.tsoassistent.net. Ga naar RESERVEREN en klik daar op de naam van uw kind. Vink
dan onder de kalender de vaste dagen aan, of in de kalender de losse dagen.
Herhaal dit voor elk kind. De gereserveerde dagen kleuren dan blauw.
Voor uitleg, klik op het vraagteken. Als u op KLAAR drukt verschijnt er een lijst met
een overzicht van de gereserveerde dagen.
Bent u uw inlognaam of wachtwoord kwijt? Druk ok VERGETEN INLOGGEGEVENS
OPVRAGEN. U vult uw emailadres in en via de door u opgegeven mail ontvangt u
een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Komt u er niet uit, dan kunt u elke ochtend tot 12 uur bellen met de administratie. (Judith 020-6860144)

Activiteiten
Groepen 3 en 4 naar het Woeste Westen
De groepen 3/ 4A en B, groep 3H en groep 4H gaan voor een les naar het Woeste Westen (zie boven voor
dag en tijd) Ze krijgen daar de les “het leven in de bodem”. Zorgt u er voor dat de kinderen kleding en
schoenen aan hebben die vies mogen worden?

Groepen 5H en 5P naar het Woeste Westen
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst de vakken tijd (geschiedenis), natuur en wereld. De les bij het
Woeste Westen sluit aan bij geschiedenis, want we gaan we aan de slag met de Steentijd. Groep 5H gaat
op dinsdag 11 september en groep 5P op dinsdag 18 september.
Alle kinderen blijven over, aangezien we bij het Woeste Westen lunchen. De kinderen nemen hun eigen
lunchpakket mee en hebben kleren aan, die vies mogen worden. Let s.v.p. op de weersvoorspelling.
We hopen op een leuke, leerzame dag!
Schooltuinen groepen 7
Groep 7P en groep 7H gaan vanaf deze week weer naar de schooltuin. Ze hebben hun schooltuintas,
elastiekjes en oude kranten nodig voor hun oogst! Denkt u ook aan gepaste kleding en schoenen/laarzen?
Open dag op de schooltuinen
Woensdag 12 september 2018 vindt op alle schooltuinen in Amsterdam de Open Dag plaats van 15.00
uur tot 19.00 uur. De leerlingen hebben voor de zomervakantie hard gewerkt met hun handen in de
aarde. Ze laten met trots hun tuintje zien aan ouders, familie en vrienden. Iedereen is van harte welkom.
Kom kijken, ruiken en proeven.
Sportdag groep 3 en 4!
De sportdag van groep 3 en 4 vindt plaats op woensdag 19
september van 8.30 uur tot 12.40 uur. De kinderen gaan sport- en
spelactiviteiten doen op het achterplein van de locatie van
Hogendorpplein. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Bij elke groep
komt een intekenlijst te hangen waarop u zich kunt aanmelden.
Zorgt u er voor dat uw kind die dag makkelijke kleding en
schoenen aanheeft? Alvast hartelijk dank!

Informatie van onze OuderKindAdviseurs
Hoi ouders en kinderen van de Westerparkschool.
In het komende schooljaar staan Rody Hoek en Elmer Louman van het ouder- en kind team voor je klaar:
Ouder- en Kindteam op de basisschool
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op
school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht,
bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het
Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school, afspreken kan op school, in de wijk of thuis.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de
gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek zoals verslaving. Loop eens binnen
bij ouder- en kindadviseur of maak een afspraak. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je
gewoon informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog of misschien een training
voor kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Rody Hoek op 0652602728 of via
r.hoek@oktamsterdam.nl of Elmer Louman op 0614756298 e.louman@oktamsterdam.nl
Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij jeugdverpleegkundige Anne
de Jongh op +31653978946 of jeugdarts Elsbeth van Koppen op 0620193122
Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De
onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en
Kindteams Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf invullen en krijgen tips
en informatie op maat. Van alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten, van de vijfjarigen testen wij ook
de ogen en gehoor. Meedoen is vrijwillig.
Altijd welkom
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kan je
ook (anoniem) chatten, het adres opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens van de ouder- en
kindadviseur op school. Je bent welkom!

Amsterdams beleid “pak-je-kans”
Heeft u een minimum inkomen en kost het moeite om uw kind(eren) mee te laten doen met een
sportvereniging, een muziekclub? Is het moeilijk om de ouderbijdrage en het schoolreisje te betalen? Heeft
uw kind een laptop nodig? Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage/vergoeding van de gemeente
Amsterdam. Op school zijn foldertjes van “Pak-je-Kans” met informatie van de gemeente. Kost het moeite
om via de computer de informatie te vinden of de formulieren in te vullen, dan kan de OKA (zie hier boven) u
helpen.
Kijk ook op de website: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans
Inschrijving Naschoolse Activiteiten (zie ook bijlage met informatie)
Bij een nieuw schooljaar horen ook weer nieuwe Naschoolse Activiteiten; alle kinderen ontvangen van hun
meester of juf de flyer met informatie. Bij de Naschoolse Activiteiten kunnen kinderen hun talenten
ontdekken en o.a. meedoen met Streetdance, Programmeren, Amsterdamse Ambachten, Knutselen, Circus,
Avonturenclub of Gitaarspelen. Uitgebreide informatie is te vinden op de website
www.naschoolseactviteiten.amsterdam, waar vanaf vrijdag 14 september kan worden ingeschreven.
Op onze school vinden in de eerste periode twee sportactiviteiten plaats:
MultiSport en Spel voor de groepen 5 en 6 op woensdag van 12.30 tot 13.30 uur in de gymzaal in de periode
van 10 oktober t/m 19 december
Sport en spel voor de groepen 1 en 2 op donderdag van 15.15 tot 16.15 uur in de speelzaal op de Locatie
Van Hall in de periode van 11 oktober t/m 20 december.
Hoe eerder er wordt ingeschreven, hoe meer kans op een plekje. Neem voor meer informatie contact op met
talentmakelaar Esther Blok, eblok@dock.nl of bel 06 – 204 109 20

De volgende nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 20 september 2018
Bijlagen bij deze Nieuwsbrief:
- Bijlage schoolgids met informatie over het schooljaar 2018/19
- Informatie over de naschoolse activiteiten Sport en Tondeldoos!

