
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 1, 29 augustus 2019 
 
Belangrijke data tot begin oktober 
 

Datum Activiteit 

2,3,4 september Groepen 8 op kamp.  

13 september Opening van ons groene schoolplein! Zie info in deze nieuwsbrief. 

Vanaf 16 
september 

In deze periode zijn de informatiebijeenkomsten voor de groepen 1 t/m 7 gepland.  

20 september Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

25 september Sport en Spelochtend groepen 3 en 4, info in volgende nieuwsbrief 

 
 
Informatie uit de school 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad! We zijn het schooljaar goed 
gestart. Op de locatie Van Hogendorpplein 
wonen en werken we nu samen met 
buitenschoolse opvang Natuurfontein. Dat is 
even wennen voor iedereen, maar we zijn 
zeker van plan om er iets moois van te 
maken.  
 
Vanaf deze week mogen de kinderen op die 
locatie ook op het nieuwe groene schoolplein 
spelen. Daar zijn we heel blij mee!  
 
 
 
 

We zijn plannen aan het maken om ook de kinderen van de locatie Van Hall gebruik te laten maken van het 
groene plein en hopen ook het plein van de Van Hall in de toekomst te verbeteren en te vergroenen. Groen 
en duurzaam worden belangrijke begrippen in onze school, want we gaan binnenkort officieel van start met 
ECO-schools. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.  
 
Wij zijn blij dat wij in deze tijden van lerarentekort meerdere enthousiaste collega's hebben gevonden die 
voor onze school hebben gekozen en inmiddels deel uitmaken van ons team: 
Het betreft 2 LIO-ers (leerkrachten in opleiding) : Sabine Boon (groep 5H) en Sanne Dam (groep 6H). Beiden 
waren al bekend op onze school vanwege eerdere stagetrajecten. 
Daarnaast zijn Ingrid Grimmelikhuizen (groep 7H) en Stefanie Bouis (groep 4H) bij ons team gekomen. 
Zowel Ingrid als Stefanie waren hiervoor werkzaam bij scholen van onze stichting AWBR.  
Linn Stil heeft stage gelopen in groep 1/2B en is dit schooljaar terug o.a. om het verlof van Rosemarijn 
Jansen op te vangen. We zijn ook heel blij dat Hanna Vlap besloten heeft om na haar LIO-stage bij ons te 
blijven werken. Zij is één van de leerkrachten van groep 7P.  
 
  



Aanwezigheid directie 
De directeur, Margaret Rottier, is tot half oktober ook waarnemend directeur op een andere AWBR-school. 
Daarom is zij tot die tijd drie dagen aanwezig op de Westerparkschool.  

• Margaret Rottier is op, dinsdag en woensdag (om de week) aanwezig op de van Hallstraat en op 
donderdag op het Van Hogendorpplein  

• Bert Mellink is op maandag, dinsdag en woensdag (om de week) aanwezig op de Van 
Hogendorpplein en op donderdag en vrijdag op de Van Hallstraat 

 
 
Nieuwe bestuurder AWBR 
Gisteren hebben we afscheid genomen van Marius Voerman, die ruim 5 jaar heeft gewerkt als bestuurder 
van AWBR. Zijn opvolger heet Theo Hooghiemstra.  
 
 
Bijlage Schoolgids 
Bij deze nieuwsbrief,  ontvangt u in een aparte mail de bijlage 2019-2020 van de schoolgids en het  
jaaroverzicht. In deze bijlage vindt u alle praktische informatie voor het nieuwe schooljaar. Vandaag of 
morgen krijgen alle oudste kinderen van een gezin deze bijlages ook mee op papier. In overleg met de 
medezeggenschapsraad is er vanaf dit schooljaar geen gedrukte schoolkalender meer.  
 
 
Start ECO-schools 
Eco-Schools is hét wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. 

Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-Schools is dat 

leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Alle Eco-Schools werken wereldwijd volgens dezelfde 

aanpak: het Zevenstappenplan. Met behulp van deze stappen werk je als school toe naar het behalen van 

hét internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag.  

Voor alle stappen geldt dat leerlingen centraal staan. Zij onderzoeken de school, bedenken acties en voeren 

deze uit. Samen met iedereen in en om de school. 

 

 

Wij hebben inmiddels de eerste stap genomen. De 

groepen 5, 6 en 7 hebben vertegenwoordigers 

gekozen die in het ECO-team zitten: 

groep 5P: Isis Schwarte en Max Tholenaar 

groep 6P: Julian Alma 

groep 7P: Zeno Aalbers 

groep 5H: Janne de Jong en Jamal Balushi 

groep 6H: Keesje Gulen 

groep7H: Sooki Steer 

Zij gaan samen met enkele personeelsleden aan 

de slag met het stappenplan in dit jaar.  

Op vrijdag 13 september gaan we officieel van start met het programma van ECO-schools en vindt de 

officiële opening van het nieuwe schoolplein op het Van Hogendorpplein plaats. U wordt hierover nog 

verder geïnformeerd.  



 
Reserveren TSO / overblijven 

Ieder jaar moet er opnieuw gereserveerd worden voor de TSO. Log in bij www.tso-
assistent.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  
 
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 4 september 2019 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. Voor hen was hun tuin ook een verrassing na de vakantie! Ze laten met trots hun tuintje zien aan 
ouders, familie en vrienden. Iedereen is van harte welkom. Kom kijken, ruiken en proeven. 
 
Wij gaan weer naar school! 
U heeft vast al de mooie vlaggen bij de scholen gezien met deze mededeling. In de bijlage staat info over 
wat u met uw kind kunt bespreken en oefenen.  
 
Iets kwijt? 
Kijk nog eens in de mand op school! Vooral op de locatie van Hall is die nog erg vol.  
 
Achtergebleven na het thema “onder water” 
Op de locatie van Hall zijn nog privéspullen van ouders achtergebleven die gebruikt zijn bij de aankleding 
van het gebouw rond het thema of die bij het eindfeest in het park gebruikt zijn. Kunt u die voor dinsdag 3 
september komen ophalen? Meester Ahmed weet waar het staat.  
 
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 of een muziekclub? 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 u helpen.  
Kijk ook op de website: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans 
 
Nieuw aanbod Naschoolse Activiteiten (informatie in bijlage) 
Binnenkort starten er voor de kinderen weer tal van leuke, nieuwe Naschoolse Activiteiten van DOCK. U 
ontvangt vóór 1 september via de schoolmail een digitaal programmaboekje. Lukt het u niet om het 
programmaboekje digitaal te openen, dan kunt u vanaf maandag 2 september een papieren exemplaar bij 
school vragen.  
U kunt uw kind vanaf vrijdag 6 september 09.00 uur via de website 
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam inschrijven; de inschrijfperiode sluit op zondag 15 september. 
Voor uitgebreide informatie over de verschillende activiteiten raadpleegt u ook bovenstaande website. 

http://www.tso-assistent.net/
http://www.tso-assistent.net/
http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/


Sinds kort biedt DOCK de mogelijkheid om een cursus te doneren aan kinderen die het niet zo breed 
hebben. Door uw donatie kunnen kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, ook hun talenten 
ontdekken. Op de inschrijfwebsite wordt u automatisch de mogelijkheid geboden te doneren. Wij hebben 
inmiddels onze eerste donatie mogen ontvangen; daarmee zijn we ontzettend blij en mede namens de 
kinderen hartelijk dank! Kent u een kind dat het niet zo breed heeft maar voor wie het goed zou zijn deel te 
nemen aan één van de naschoolse activiteiten? Neemt u dan s.v.p. contact op met onderstaande 
talentmakelaar.  
DOCK wenst alle kinderen veel plezier met het maken van een keuze uit het aanbod Naschoolse Activiteiten 
en hoopt dat er voor elk kind een geschikte cursus tussen zit om zijn of haar talent te ontdekken en 
ontwikkelen. 
 
Esther Blok 
Talentmakelaar DOCK 
eblok@dock.nl 
06 204 109 20 
 
Cursus Taal en ouderbetrokkenheid 
Wilt u meer weten over de school? Wilt u uw Nederlands verbeteren? Volg dan de gratis cursus Taal en 
Ouderbetrokkenheid op de locatie Van Hogendropplein op de Westerparkschool.  
U leert beter Nederlands zodat u uw kind beter kunt helpen en u leert belangrijke dingen over school, zoals 
hoe u een rapport leest, wat er in de nieuwsbrief staat en hoe u een gesprek met de leerkracht voert.  
Er is 2 keer per week les op dinsdag en donderdag van 9 tot 11.30 uur. Een lesblok duurt 11 weken en u 
mag maximaal 2 blokken meedoen. In november start een nieuw lesblok.  
Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de conciërge of de administratie. Voor meer informatie kunt u 
bellen met 06-44177546 of mailen TOB@TCMtaal.nl  
 
 

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 12 september 2019 

 
Bijlagen bij deze Nieuwsbrief: 

- Bijlage schoolgids met informatie over het schooljaar 2019/20 (zie elders op deze website) 
- Jaarkalender met vakanties, vrije dagen en al bekende activiteiten (zie elders op deze website) 
- Informatie over de naschoolse activiteiten Sport en Tondeldoos! 
- Informatie “wij gaan weer naar school” 

mailto:eblok@dock.nl
mailto:TOB@TCMtaal.nl

