
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2018/2019, nummer 15, 18 april 2019 
 

Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

19 april tm 5 mei meivakantie 

9 mei Groepen 3H (juf Freddy/juf Marjorie) en 4H (juf Lisa/juf Esmee) naar Artis, zie info in 
deze nieuwsbrief 

Week van 13 mei Sponsorloop ten gunste van onze schoolpleinen, zie schema in deze nieuwsbrief 

14 mei Groep 5H (juf Renske) gaat naar de boerderij 

14 mei Groep 5P (juf Renée) en 6P (juf Gladys) naar de Stopera, zie info in deze nieuwsbrief 

20 mei Groepen 3/4A (juf Jantien/juf Linda) en 3/4 B (juf Lineke) naar Artis, zie info in deze 
nieuwsbrief 

21 mei Opening thema “onder water”! 

22 mei Groep 3/ 4 A (juf Jantien/juf Linda) naar de bibliotheek 

23 mei Groep 4H (juf Lisa/juf Esmee) naar de bibliotheek) 

23 mei Groep 5P (juf Renée) gaat naar de boerderij, zie info in deze nieuwsbrief 

23 mei Groepen 7P, 7H en 8H naar de Stopera. Informatie volgt. Ze zijn pas rond 16.00 bij 
school. 

28 mei Groep 3/ 4B (juf Lineke) naar de bibliotheek 

 

Informatie uit de school 
 
Studiedag personeel 
Morgen, vrijdag 19 april, zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag. We gaan verder met het 
scholingstraject ‘onderzoekend en ontdekkend leren’ en we gaan het schoolplan 2019 –2023 en daarmee 
onze plannen voor de toekomst bespreken.  
 
Aanwezigheid directie na de meivakantie 
Na de meivakantie, vanaf de week van 13 mei tot ongeveer de herfstvakantie zult u onze directeur 
Margaret Rottier minder zien op school. Zij gaat twee dagen per week een collega-directeur vervangen in 
verband met een zwangerschapsverlof. Het betreft het verlof van de directeur van de Leonardo da Vinci 
school. Onze adjunct-directeur Bert Mellink is in die periode meer aanwezig op school. Hij werkt de hele 
week, waarvan één dag voor onze stichting AWBR als begeleider van studenten. Margaret Rottier is in 
principe op dinsdag op het Van Hogendorpplein aanwezig en donderdag op de Van Hall. Op woensdag is zij 
afwisselend aanwezig op het Van Hogendorpplein en de Van Hall. 
 
Schoolvakanties 2019-2020 
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Krokusvakantie 17 t/m 21 februari 2020 
Paasweekend 10 en 13 april 2020 
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
Pinksteren 1 juni 2020 
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020 
 
 



Activiteiten 
Groep 5H (juf Renske) en groep 5P (juf Renée) naar de boerderij 
Groep 5H gaat op dinsdag 14 mei en groep 5P (juf Renée) gaat op 23 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 15.00 weer terug op school. 
 
Groepen 3 en 4 naar Artis 
De groepen 3H en 4H gaan op donderdag 9 mei en de groepen 3/ 4A en 3/ 4B 
gaan op maandag 20 mei de hele dag naar Artis. In Artis krijgen zij de les “In de 
maneschijn”. Zij blijven de hele schooldag weg, dus geeft u hen in een rugtasje 
met hun naam erop een lunchpakketje en een tussendoortje mee. Heeft u een 
Artiskaart? Mogen wij dan die dan die dag lenen?  
 
Groep 7H (juf Loes F/juf Bianca) naar het Woeste Westen 
Op donderdag 16 mei krijgt groep 7H  les over fossiele brandstoffen in het Woeste Westen. 
We vertrekken om 12.40 en zijn om 15.00 uur terug. 
Kleding aan die vies mag worden! 
 
Groepen 5P (juf Renée) en 6P (juf Gladys) naar de Stopera 
Op 14 mei gaan zij naar een voorstelling in de Stopera. De voorstelling is tussen de middag! De kinderen 
komen dus niet naar huis.  
 
Gevraagd: 
 Heeft u nog kleding, vooral onderbroekjes, in de maten 98 tot en met 128 liggen? En 
wordt  het niet meer gebruikt? De onderbouwgroepen willen die graag hebben voor de 
bakken met reservekleding.  
 
Sponsorloop in de week van 13 mei 
In de week van 13 mei 2019 gaan alle kinderen van de Westerparkschool weer zo veel mogelijk rondjes 
rennen voor een goed doel. Op het Hogendorpplein gaan de groepen 1/2 op het schoolplein een rondje 
rennen, en de groepen 3 t/m 8 gaan naar het Westerpark. Op de van Hallstraat wordt er door groepen 
1/2/3 op het schoolplein gerend en 4 t/m 8 gaan naar het Westerpark. 
Alle opbrengsten zijn dit jaar bestemd om de schoolpleinen van beide locaties een flinke make-over te 
geven. Speelmateriaal, meer groen, etc. Dit kunnen de kinderen natuurlijk niet zonder de hulp van de 
ouders. Alle sponsorbijdrage zijn uiteraard van harte welkom! Samen maken we onze schoolpleinen weer 
veel leuker! Aanmoedigen mag altijd! Wanneer loopt de klas van uw kind? 
Maandag 13-05 Dinsdag 14-05  Woensdag 15-05 Donderdag 16-05 

08.30-10.00 
 

8P 

08.30-10.00 
 

7H 

08.30-10.00 
 

5P 

08.30-10.00 
 

8H 

10.15-11.45 
 

5H 

10.15-11.45 
 

3/4B 

08.30-09.00 
 

1/2 plein 
1/2/3 van Hall 

(op schoolplein) 

10.15-11.45 
 

3/4A 

13.15-14.45 
 

6H 

13.15-14.45 
 

6P 

11.00-12.30 
 

7P 

13.15-14.45 
 

4H 

Uw kind heeft vandaag het sponsorformulier mee gekregen. Belangrijk hierbij is: 
- Niet langs de deuren gaan voor sponsors! Alleen bij bekenden vragen voor sponsoring 
- Na de vakantie de formulieren (hopelijk ingevuld) weer inleveren bij groepsleerkracht. 



Hulp gevraagd om ons groene schoolplein te realiseren 
 
Zoals u weet zijn de voorbereidingen voor ons groene schoolplein op de locatie van Hogendorpplein in volle 
gang. Het definitieve ontwerp is goedgekeurd door de Gemeente Amsterdam en daarmee de toekenning 
van het subsidiebedrag. Het definitieve ontwerp is te zien in de themakast bij de ingang van de locatie Van 
Hogendorpplein. Het subsidiebedrag van de gemeente is echter niet genoeg om ons groene schoolplein te 
realiseren volgens de plannen en wensen van onze kinderen.  
Samen met ouders en kinderen en met iedereen die spelen, leren en ontdekken in het groen belangrijk 
vinden zijn wij op zoek naar extra geld. In ieder geval zal de opbrengst van onze jaarlijkse sponsorloop 
worden besteed aan onze schoolpleinen. In de week van 13 mei gaan we rennen voor ons schoolpleinen, 
want we willen niet alleen ons schoolplein op de locatie Van Hogendorpplein verbeteren, maar ook op de 
locatie Van Hallstraat. Helaas komt het plein op de locatie Van Hallstraat niet in aanmerking voor de 
subsidie van de Gemeente Amsterdam.  
We hopen natuurlijk op een mooi bedrag, maar dit zal niet genoeg zijn om ons groene schoolplein op de 
locatie Van Hogendorpplein te realiseren. Daarom vragen we uw hulp. Hoe kunt u helpen? Misschien wilt u 
of iemand die u kent of uw werkgever doneren en op die manier bijdragen aan ons groene plein en 
daarmee aan een creatieve, duurzame speelplek voor stadse kinderen.  
Heeft u ideeën over hoe wij nog meer geld kunnen werven of wilt u doneren of kent u iemand die wil 
doneren? Komt u langs bij de directie of stuur een mail aan admin@westerparkschool.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Volg het schijnsel van de zaklantaarn en ervaar de diepe onderzeewereld” 
 
De aarde bestaat merendeel uit water en daarvan kent de mens er maar een klein stukje van. We kennen 
met name de kleurrijke onderzeewereld. De diepste en de onbekendste delen van de oceanen zijn zo 

donder en moeilijk bereikbaar, dat zelfs de slimste wetenschappers er 
niet veel van weten. Hoe zou de wereld er hier uit kunnen zien? Onder 
leiding van Yoo Mi Lee, 
beroepskunstenaar in de klas, hebben de 
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van 
het van Hogendorpplein kennisgemaakt 

met de verschillende soorten zwarte materialen en hiermee een eigen 
stukje onderzeewereld gemaakt. Dit als opmaat voor ons schoolbrede 
thema “Onder water”. Het resultaat is te bewonderen in de hal van het van 
Hogendorpplein. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@westerparkschool.nl


Info van de TSO (tussenschoolse opvang)  
Het schijnt dat niet alle ouders weten met wie je contact kunt opnemen bij verschillende zaken aangaande 
de TSO. We zetten daarom de telefoonnummers en email-adressen voor u nog een keer op een rijtje:  
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de dagelijkse gang van zaken kunt u terecht bij de TSO 
coördinatoren.  
Van Hogendorpplein: Tülin is te bereiken per tel 06-87014617 (maan-,dins-en en donderdag tussen 10 en 
14 uur)of per email tsovanhogendorp@westerparkschool.nl 
Van Hallstraat: op maandag en dinsdag Priene 06-33732011(te bereiken op die dagen tussen 10 en 14 uur) 
en op donderdag Mona 06-42668140 (tussen 11.30 en 13.30) of stuur een mail naar 
tsovanhall@westerparkschool.nl.  
Als er problemen zijn waarbij u met de coördinator niet tot een oplossing kunt komen, kunt u contact 
opnemen met Bert Mellink via admin@westerparkschool.nl 
Voor problemen met inloggen op uw TSO-assistent account kunt op de startpagina vergeten inloggegevens 
opvragen. Kunt u wel inloggen maar hebt u problemen met het maken of weghalen van reserveringen, dan 
kunt u op het vraagteken klikken of kijken onder het kopje 'support' op www.tso-assistent.net. Hier staan 
ook contactgegevens van de helpdesk. 
 

 
De volgende  nieuwsbrief verschijnt op 16 mei 2019 

 

 
Bijlagen: 

- Uitnodiging 4 mei herdenking 

mailto:tsovanhogendorp@westerparkschool.nl
mailto:tsovanhall@westerparkschool.nl
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http://www.tso-assistent.net/

