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Belangrijke data tot begin november 
 

Datum Activiteit 

Week van 14 
oktober 

startgesprekken 

18 oktober Ouders zijn vanaf 12 uur welkom om in de klassen te kijken wat er tijdens de 
Kinderboekenweek gedaan en geleerd is. 

19 oktober t/m 
27 oktober 

Herfstvakantie 

1 november Groep 7H (juf Ingrid) naar het Stadhuis, zie info in deze nieuwsbrief 

 
Informatie uit de school 
 
Personeel 
Rosemarijn Jansen, leerkracht van groep 1/2B is vanaf deze week met zwangerschapsverlof. Zij wordt op 
woensdag vervangen door Netty Reininga en op donderdag en vrijdag door Linn Stil. Dat is fijn voor de 
kinderen van groep 1/2B, want zij kennen deze leerkrachten al heel goed.  
Cobie van Tongeren en Stefanie Bouis waren tijdelijk aangesteld als leerkrachten van groep 4H. We zijn blij 
om u te kunnen vertellen dat zij het erg naar hun zin hebben in deze groep en dat zij besloten hebben om 
het hele schooljaar te blijven!!  
Judith van der Vegt, onze administratief medewerkster, werkt vanaf volgende week op donderdag tot 13 
uur op de locatie Van Hall in de personeelskamer. Alle overige ochtenden is zij aanwezig op de locatie Van 
Hogendorpplein.  
 
Groep 7H naar de Stopera 
Vrijdag 1 november gaat groep 7H naar het stadhuis voor het project Democracity. Ze reizen met het 
openbaar vervoer en daarom kan het zijn dat ze niet om 12.40 uur terug bij school zijn, maar iets later. 
Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 en 8 kennis met 
democratische besluitvorming in de stad. 
 
Afsluiting van de Kinderboekenweek 
Op 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af en bent u om 12.00 uur van harte welkom in de klas. U 
kunt dan zien wat we allemaal gedaan en geleerd hebben tijdens deze twee weken. 
 
Uitslag verkiezingen schoolbreed thema 
De Westerparkschool is een Vreedzame school, wij willen onze kinderen voorbereiden op het leven in een 
democratie. Dat betekent niet alleen kennis over de democratie, maar vooral dat de leerlingen democratie 
‘aan den lijve ervaren’ en ermee kunnen oefenen. Ook dit jaar hebben we daarom verkiezingen 
georganiseerd waardoor de leerlingen niet alleen kennis maar ook al doende ervaring opdoen met 
democratie.  
We zijn daarom ook super trots op de leerlingen uit de verkiezingscommissie die succesvolle verkiezingen 
hebben georganiseerd.   
 

  



Wat wordt het thema van het Westerparkschoolfeest 2020? 

In de week van 23 september konden alle ouders en kinderen stemmen. 
Vorige week hebben de leden van de verkiezingscommissie de stemmen geteld en de grote winnaar van de 
verkiezingen 2019 is het thema JUNGLE geworden. 

 
 
 

Ter info: 
Elk jaar werken we schoolbreed gedurende een aantal weken aan een thema. Dit jaar zal dat van 24 maart 
tot en met 24 april zijn. Traditioneel wordt het thema afgesloten met een groot feest in het Westerpark. 
Houdt 24 april vrij in uw agenda! 
Ouders hebben een onmisbare rol bij dit feest en bij het aanbod van lessen rond het thema. 
 
 

De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 31 oktober 2019 

 
Bijlage: uitnodiging voor ouders over passend onderwijs van het Samenwerkingsverband 


