
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 5, 31 oktober 2019 
 
Belangrijke data tot eind november 
 

Datum Activiteit 

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

4 november Groep 3/ 4P (juf Jantien/juf Linda) gaat naar het Woeste Westen; zie info in deze 
nieuwsbrief 

5 november Groep 4H (juf Stefanie/juf Cobie) en groep 5H (juf Lisa/juf Sabine) naar het Stedelijk 
Museum, zie info in deze nieuwsbrief 

6 november Algehele onderwijs staking; school is gesloten.   

8 tm 15 
november 

Week van de Mediawijsheid 

11 november Groep 7P (juf Loes/juf Hanna) naar het stadhuis, zie info in deze nieuwsbrief 

11 november Groep 4H (juf Cobie/juf Stefanie)) naar het Woeste Westen; zie info in deze 
nieuwsbrief 

12 november Groep 4P (juf Jantien/juf Linda) en groep 5P (juf Renee) naar het Stedelijk Museum, zie 
info in deze nieuwsbrief 

18 november Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij.  

19 november Groep 7P (juf Loes/juf Hanna) gaat plastic vissen, info volgt 

19 november Groep 5H (juf Lisa/juf Sabine) naar het Woeste Westen; zie info in deze nieuwsbrief 

20 november Themabijeenkomst “grenzen stellen bij kleuters” op locatie van Hall, zie info in de 
nieuwsbrief 

25 november Groep 7H (juf Ingrid) en groep 8P (meester Jordy) gaan plastic vissen, info volgt  

26 november 19.00 uur Ouderavond groepen 8 over de overstap naar het VO 

29 november Themabijeenkomst “grenzen stellen bij kleuters” op locatie van Hogendorpplein, zie 
info in de nieuwsbrief 

 
Informatie uit de school 
 
Personeel 
Jantien Niekus, leerkracht van groep 3-4P, gaat ons helaas verlaten, omdat zij vanaf 1 december een baan 
dichtbij haar woonplaats heeft gevonden. Wij vinden het jammer dat zij de Westerparkschool gaat 
verlaten, maar wij hebben begrip voor haar keuze en wensen haar veel succes! We zijn heel blij om te 
kunnen melden, dat wij een nieuwe collega gevonden hebben. Haar naam is Esther van der Krol en zij heeft 
heel veel zin om op onze school te komen werken.  

 
Staking 6 november 
Op woensdag 6 november is de school dicht in verband met 
een landelijke onderwijsstaking. Wij doen mee, want ook wij 
maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs 
en de toekomst van uw kinderen. In de bijlage vindt u een brief 
van onze bestuurder over deze staking.  Ons team komt bijeen 
om 9.45 uur bij de ingang van het paleis op de Dam. Ouders die 
ons willen steunen zijn van harte welkom om aan te sluiten. 
 
 



 
 
Ouderhulp 
Wij hebben u aan het begin van deze week een brief gestuurd waarin u kunt aangeven waarmee u onze 
school wilt helpen. Hiermee starten wij een nieuwe werkwijze, waarbij Judith van der Vegt, vanuit haar rol 
als  evenementencoördinator,  de ouderhulp zal coördineren. Met deze werkwijze verwachten wij beter 
aan te sluiten bij zowel de wensen van het team als bij de individuele mogelijkheden van ouders om te 
helpen op school. Bijgaand ontvangt u nogmaals deze brief. Vergeet u niet het strookje in te vullen en in te 
leveren bij de leerkracht van uw kind voor 6 november? 
 
Op 14 november om 19.30 uur organiseren wij een korte bijeenkomst op de locatie van Hall met een hapje 
en een drankje. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel ouders die zich hebben opgegeven om dit 
schooljaar te komen helpen als voor ouders die ons vorig schooljaar hebben geholpen. U bent dus van harte 
welkom!  
 
Activiteiten:  
 
Groepen 7 naar de Stopera 
Vrijdag 1 november gaat groep 7H naar het stadhuis voor het project Democracity. Met het educatieve 
doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 en 8 kennis met democratische besluitvorming in 
de stad. Op maandag 11 november gaat groep 7P (juf Loes/juf Hanna). 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. 
 
Groep 3/4P, 4H en 5H naar het Woeste Westen 
De groepen 3/4P, 4H en 5H gaan de komende maand naar het Woeste Westen. Hun activiteit start om  
13.00 uur en kinderen die tussen de middag naar huis gaan, moeten om 12.30 uur terug op school zijn. 
Zorgt u er voor dat uw kind kleding en schoenen (laarzen) aanheeft, die vies mogen worden? Op maandag 4 
november gaat groep 3/ 4P (juf Jantien/juf Linda), op maandag 11 november groep 4H (juf Cobie/juf 
Stefanie) en op dinsdag 19 november groep 5H (juf Lisa/juf Sabine).   
 
Groep en 4 en 5 naar het Stedelijk Museum 
De groepen 4 en 5 van beide locaties gaan naar het Stedelijk Museum voor een rondleiding en een 
workshop “Ik zie, ik zie…” om te ontdekken wat nieuwe kunst is. De groepen 4H en 5H gaan op dinsdag 5 
november en de groepen 4P en 5P op 12 november. Door de lengte van het bezoek en de terugreis, komen 
de kinderen tussen de middag niet thuis. Geeft u uw kind een lunchpakketje mee? 
 
Week van de mediawijsheid 
Van 8 t/m 15 november is het de landelijke “week van de mediawijsheid”. De groepen 7 en 8 gaan aan de 
slag met “mediamasters” en groep 6 werkt aan het “diploma veilig internet”. In de andere groepen zal ook 
extra aandacht aan de (on)mogelijkheden van internet besteed worden.  
 
Nieuwe mediatoren! 
Twintig kinderen hebben met succes de training leerlingmediator afgerond. Nu is het tijd voor een diploma-
uitreiking. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn op: 

 dinsdag 5 november van 08.30 t/m 09.00 locatie van Hallstraat 

 donderdag 7 november van 08.30 t/m 09.00 locatie van Hogendorpplein 
Het lezen in de ochtend komt hierdoor te vervallen. Meer informatie kunt u lezen in de Vreedzame 
Nieuwsbrief Blok 2 (bijlage) 
 
Buurt Kunst Licht Route 
Zondag 10 november van 17.00- 21.00 uur is de eerste Buurt Kunst Licht route van dit jaar. Door de hele 
buurt zijn er lichtprojecties op diverse gebouwen. Tekeningen van onze leerlingen worden geprojecteerd 
op ons gebouw aan het van Hogendorpplein. In de school is een knutselactiviteit voor kinderen.  
Meer informatie: http://www.buurtkunstlichtroute.nl/ 

http://www.buurtkunstlichtroute.nl/


Themabijeenkomst: “Grenzen stellen bij kleuters” 

 Mijn kind wil niet naar bed. 

 Mijn kind eet niet wat ik op tafel zet. 

 Mijn kind wil steeds TV kijken of met de IPad spelen. 

 Mijn kind wil niet opruimen. 
Kom je dit wel eens tegen? Hoe ga je als ouder hiermee om? Hoe kun je het beste grenzen stellen bij 
kleuters? Hoe ga je om met straffen en belonen?  
Over deze vragen organiseren wij voor de ouders van de kleuters een thema ochtend op woensdag 20 
november op de Van Hallstraat. Elmer Louman (Ouder- en Kindadviseur) houdt een korte inleiding en 
daarna is er ruimte voor vragen en discussie. We starten om 8.30 uur. Voor de ouders van het van 
Hogendorpplein herhalen wij deze bijeenkomst op vrijdag 29 november.   
Ook de ouders van de peuters zijn van harte welkom.    
Zie ook flyers bij de groepen 1/ 2 op beide locaties.  
 
 

 
De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 14 november 2019 
 

 
bijlagen:  brief van AWBR over de staking op 6 november 
  brief ouderhulp 
  Nieuwsbrief Vreedzame School, blok 2 
  info over rapworkshop in de Nassaukerk 
  


