NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2018/2019, nummer 12, 6 maart 2019

Belangrijke data
Datum
11 maart
12 maart
13 maart
15 maart
18 maart
19 maart
21 maart

Activiteit
Groepen 1/ 2 naar een theatervoorstelling in de Meervaart, zie info in deze mail
Groep 3H (juf Marjorie/juf Freddy) naar de bibliotheek
Groep 3/4A (juf Jantien/juf Linda) naar het Internationaal Theater Amsterdam, zie info
in deze nieuwsbrief
Vakbonden hebben tot een landelijke staking opgeroepen. De school is dicht!
Schoolfotograaf komt op locatie van Hogendorpplein
Studiedag AWBR, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf komt op locatie van Hallstraat

Informatie uit de school
Op vrijdag 15 maart is de school gesloten, omdat
een groot deel van het team staakt. Zie onze
nieuwsbrief van vorige week.

Uitslag tevredenheidpeilingen
In februari hebben leerlingen, ouders en medewerkers een tevredenheidpeiling ingevuld en de uitslagen
zijn bekend. We zijn blij met en trots op ons ‘rapport’. Hieronder ziet u de scores van de algemene
tevredenheid en het gemiddelde rapportcijfer.

Leerlingen
Ouders
Medewerkers

Algemene tevredenheid
8,4
7,7
7,6

Rapportcijfer voor de school
8,3
7,9
7,9

De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 vullen jaarlijks een tevredenheidpeiling in. De score van dit jaar is
vrijwel gelijk aan de score van vorig jaar. Ouders en medewerkers vullen tweejaarlijks een peiling in. Uit de
cijfers blijkt dat ouders en medewerkers tevredener zijn dan twee jaar geleden. Daar zijn we heel blij mee,
want er wordt hard gewerkt aan een goede en fijne school voor kinderen, ouders en medewerkers!
Meer informatie over de oudertevredenheid en de leerlingtevredenheid vindt u op de website
www.scholenopdekaart.nl .
Groep 3/4A naar de voormalige Stadsschouwburg
Als laatste gaat groep 3/4A (juf Jantien/juf Linda) op woensdag 13 maart naar het Internationaal Theater
Amsterdam. We gaan meteen om 08.30 naar de tram lopen. We verwachten op tijd terug te zijn bij school.

Groepen 1/ 2 gaan 11 maart naar de Meervaart
Maandag 11 maart gaan wij met alle groepen 1/ 2 van beide locaties naar de theatervoorstelling "De man
die alles weet", in de Meervaart. Wij worden met de (cultuur)bus heen en terug gebracht.
De voorstelling is van 12.45 tot 13.35 uur en de bus komt ons om 12.00 uur ophalen. Dat is dus tijdens de
pauze. Daarom willen wij alle kinderen laten overblijven. Wilt u zorgen dat uw kind een lunchpakketje
meeneemt naar school? Er zijn voor die dag geen kosten verbonden aan het overblijven.
Wij zijn rond 14.15 uur weer terug op school. Vanaf deze tijd kunt u uw kind ophalen. Indien dat niet
mogelijk is, dan kan uw kind gewoon tot 15.00 uur naar school. De voorstelling wordt op vrijdag 8 maart
door een theaterdocent van de Meervaart in de klas voorbereid en op vrijdag 22 maart is er een
verwerkingsles door de docent.
De schoolfotograaf komt op school
Op 18 (van Hogendorpplein)en 21 (van Hallstraat) maart komt de
schoolfotograaf. Er worden individuele foto’s gemaakt van alle kinderen en foto’s
van broertjes en zusjes van de school en van de voorschool. Er kunnen geen
foto’s genomen worden van kinderen die niet bij ons op school zitten
(broertjes/zusjes). Natuurlijk worden er ook groepsfoto’s gemaakt.
Uitslag verkiezingen thema schoolfeest
De Westerparkschool is een Vreedzame school, wij willen onze kinderen voorbereiden op het leven in een
democratie. Ook dit jaar hebben we daarom verkiezingen georganiseerd waardoor de leerlingen niet alleen
kennis opdoen over, maar ook ervaring opdoen met democratie.
We zijn supertrots op onze leerlingen uit de verkiezingscommissie die succesvolle verkiezingen heeft
georganiseerd.
Wat wordt het thema van het Westerparkschoolfeest 2019?
Woensdag 27 februari, donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart konden alle ouders en kinderen stemmen.
Op maandag hebben de leden van de verkiezingscommissie de stemmen geteld en de grote winnaar van de
verkiezingen 2019 is het thema ONDERWATER geworden.

Ter info:
Elk jaar werken we gedurende een aantal weken aan een thema met de hele school. Traditioneel wordt het
thema afgesloten met een groot feest in het Westerpark. Ouders hebben een onmisbare rol bij dit feest en
bij het aanbod van lessen rond het thema.

Nieuwe cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

In april gaat Taal en COAST op Maat starten met de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid op uw school. U,
als ouder, kunt dan uw Nederlandse taal verbeteren en u gaat leren hoe u uw kind thuis kunt helpen om
zijn of haar taal te verbeteren. Ook leert u meer over wat er op school gebeurt en gaat u samen leuke
dingen doen buiten de school. De cursus is gratis en voor alle niveaus. De lessen zijn 2 keer in de week.
Wij willen graag dat veel ouders meedoen. Maar schrijf u snel in. De TOB groep kan snel vol zijn!
Kent u andere ouders die mee willen doen? Vertel ze dan dat ze zich ook kunnen inschrijven! Er liggen
aanmeldformulieren op school bij de conciërges.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten.
Laatste plekken bij de Naschoolse Activiteiten
Een tijdje terug hebben jullie de nieuwe flyer van DOCK met Naschoolse Activiteiten ontvangen. Hebben
jullie je al ingeschreven voor één van de cursussen? Er zijn nog een aantal plekken vrij! Zoals bij Teken &
Drukwerk voor kinderen uit groep 3, 4 of 5 en bij de BuurtBizKids voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Wat
BuurtBizKids is, lees je in de aparte flyer in de bijlage.
Schrijf je snel in via https://naschoolseactiviteiten.amsterdam of neem voor meer informatie contact op
met talentmakelaar Esther Blok, eblok@dock.nl telefoon 06 – 204 109 20

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 maart 2019

