
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2018/2019, nummer 16, 16 mei 2019 
 

Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

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, 8P en 8H naar de Stopera. Ze zijn pas rond 16.00 bij school. 

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

29 mei Groepen 1/ 2 op schoolreisje (zie info in deze nieuwsbrief) 

30 en 31 mei Vrij i.v.m. Hemelvaartweekend 

10 juni Vrij i.v.m. Pinkstermaandag 

13 juni Groepen 6H (juf Loes M) en 6P (juf Gladys) naar Artis (zie info in deze nieuwsbrief) 

 

Informatie uit de school 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat zijn er weer veel rondjes gelopen door de kinderen bij de sponsorloop! Ook leerkrachten liepen mee 
en lieten zich sponsoren. Onze directeur, Juf Margaret, was deze week te druk om mee te lopen, maar zij 
gaat in het weekend lopen voor onze pleinen. Zij doet mee aan de 10 km Geinloop op zondag 19 mei.  
Dank aan ouders en collega’s die haar gaan sponsoren! Natuurlijk kan zij nog meer sponsoren gebruiken.  
Wilt u haar nog sponsoren? De formulieren hangen in bij de ingang van de locaties.  
 
We zijn natuurlijk heel benieuwd wat we bij elkaar gelopen hebben! In de week van 20 tot en met 24 mei 
kan het bij elkaar gelopen geld elke ochtend ingeleverd worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur in de hal van 
beide locaties.  
 
Schoolfoto’s 
Hebben jullie de schoolfoto's al bekeken? Ze zijn echt heel leuk! Je kunt de foto's bekijken en bestellen op 
www.sgoolfotografie.nl. Als je de inlogcode kwijt bent, stuur dan een mailtje naar 
vragen@sgoolfotografie.nl en vermeld de school, naam van het kind en de groep.  
 
 

http://www.sgoolfotografie.nl/


 
Activiteiten 
 
Themaweken -> HET IS ZO VER!!!! 

Aanstaande dinsdagochtend 21 mei, worden de themaweken “Onder Water” 
geopend. De opening vindt plaats voor de school vanaf 08.25 uur. Dus kom op 
tijd!!                                                                                  
Het is leuk als de kinderen verkleed komen, als (onder)waterdier of een personage 

uit de zee wereld.  Zoals Ariël de zeemeermin, Neptunus de god van de zee, een 

octopus, haai, walvis, dolfijn of wat u of uw kind maar bedenkt.                                                                                                                                                   

We gaan weer leuke themaweken tegemoet! 

Groepen 3/4A en B naar Artis 
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 5P (juf Renée) naar de boerderij 
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 7P, 8P en 8H naar de Stopera 
Donderdag 23 mei gaan de groepen 7P, 8P en 8H naar de Stopera naar een uitvoering van het 
Zwanenmeer. Als voorbereiding op deze balletvoorstelling hebben zij een workshop gehad. We hebben 
toen een korte balletdans geleerd die we na de voorstelling met alle scholen gaan doen. 
We komen pas tussen 16.00 uur en 16.15 terug bij school! 
 
groepen 1/ 2 op schoolreisje! 
Op woensdag 29 mei a.s. gaan we met de groepen 1-2 op schoolreis! Wij 
vertrekken om ± 8.45 uur. De kinderen worden echter op de normale tijd op 
school verwacht (8.15-8.30 uur), zodat de nodige voorbereidingen getroffen 
kunnen worden.  
Wij verwachten dat alle kinderen ontbeten hebben. Ze mogen een 
pauzehapje meenemen (één boterham of fruit en één pakje drinken in een 
plastic zakje met hun naam erop; geen brooddoos of beker!).  Voor de 
lunch om 12.00 uur hoeft u niets mee te geven. We zullen omstreeks 16.00 
uur terug zijn op school.  
Wij vragen u de naam van uw kind in de jas te schrijven en rekening te houden met de weersverwachting.  
Wij gaan er een leuke dag van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groepen 6 naar Artis  
Op donderdag 13 juni gaan de groepen 6H en 6P naar Artis. 
We gaan zeker een bezoekje aan het aquarium brengen, want dat 
past mooi bij het thema 'Onder water'! 
Tussen de middag lunchen we bij Artis. De kinderen nemen hun 
eigen lunchpakketje mee. 
Waardevolle spullen laten de kinderen thuis. Mocht u een Artiskaart 
hebben, dan ontvangen we die graag! We houden de normale 
schooltijden aan. We hopen op een mooie en leerzame dag. 

 
Schoolvoetbaltoernooi  
Woensdag 22 mei doen 3 teams van de Westerparkschool (6H, 7H en 7P) mee met een voetbaltoernooi 
voor scholen in Amsterdam West. Het toernooi zal beginnen om 13.15 en rond 16.00 klaar zijn. De 
wedstrijden zullen worden gespeeld op de 'footy-velden' naast de hockeyvereniging Westerpark (sportpark 
Spieringhorn). Ze kunnen natuurlijk alle support goed gebruiken! Veel succes! 
 
Leest u ook de bijlage met informatie over de nieuwe opzet van de TSO?  
 

De volgende  nieuwsbrief verschijnt op  6 juni 2019 

 


