
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 7, 28 november 2019 
 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 

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

5 december Sint komt op school! Kinderen ’s middags vrij!  

9 december Groepen 6 gaan schaatsen op het Museumplein, zie info in deze nieuwsbrief 

18 december Groepen 5H (juf Lisa) en 5P (juf Renee) naar Studio Snugger 

19 december ’s avonds: Dineren op school, ’s middags vrij 

21 december tm 
5 januari 

Kerstvakantie 

 

Informatie uit de school 
 

Dochter van juf Roos is geboren! 
Zondag 17 november is Jolie Aimee, de dochter  
van juf Roos geboren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinterklaas 
 
Vorige week hebben alle groepen een nachtelijk bezoek van Sint en  zijn Pieten 
gehad. Er zaten geen cadeautjes in de schoenen die de groepen 1-4 hadden gezet; 
Malle Pietje had iedereen gefopt! Wel stond er in elke groep een doos of zak. 
Voor alle kinderen was er een pepernoten verzamelzakje die ze zelf mogen 
versieren. Piet had geen pepernoten rondgestrooid, maar bakmix achtergelaten, 
zodat er in de komende weken in alle groepen pepernoten worden gebakken. 
Komt u de leerkracht hierbij helpen?   
 

Op donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op school. De 
kinderen zullen dit jaar de Sint niet buiten verwelkomen. Hoe we dat wel doen is 
nog een verrassing. Het is in ieder geval belangrijk dat de kinderen op tijd in de 
klas zijn, ouders op tijd de school verlaten en het feestelijke programma voor de 
kinderen van start kan gaan! 
De kinderen doen allerlei leuke spelletjes in een circuit vorm. Als u het leuk vindt 
om bij een van deze spelletjes mee te helpen, heel graag, intekenlijsten hangen 
bij de klas. Om 11.45 is de school uit. 
 



Kerst 
Vrijdag 6 december gaan we de school in kerstsferen brengen. Helpt u mee versieren?  

  
Het zou fijn zijn als er ook dit jaar weer een kerstborrel voor en door de ouders georganiseerd wordt. Als u 
zich aanmeldt bij Judith admin@westerparkschool.nl brengt zij de ouders met elkaar in contact. 
 
 

Activiteiten:  
 
Schoolschaatsen! 
Maandag 9 december gaan beide groepen 6 in plaats van hun normale gymuurtje naar het Museumplein 
om daar een uur schaatsles te krijgen. De les duurt van  13.00 tot 14.00.  We vertrekken om 12.30 uur bij 
school. Zorgt u dat uw kind op tijd bij school is en dat ze handschoenen aan of mee hebben! 
 
Groepen 5H (juf Lisa) en 5P (juf Renee) naar Studio Snugger 
De groepen 5 gaan op woensdag 18 december naar opnames van Studio Snugger. Ze komen pas rond 13.45 
uur terug bij school (locatie van Hall)! Beide groepen komen terug bij de locatie van Hallstraat. Ouders van 
groep 5P (juf Renee) kunnen hun kind daar ophalen!  
 
Voorleeswedstrijd 
Vandaag, 28 november, hebben de groepswinnaars van de voorleeswedstrijd van de groepen 5 t/m 8 
voorgelezen op de locatie van Hall. Jamal, Saar, Jiska en Julian lazen voor, voor alle kinderen uit de groepen 
5 en 6. Na lang beraad van de jury werd Julian als winnaar aangewezen. Daarna was het de beurt aan Lot, 
Laila, Jizra en Jordan om voor de groepen 7 en 8 voor te lezen. Ook nu had de jury de lastige taak om een 
winnaar te bepalen. Ze besloten dat er 3 nummers 2 waren en dat Jordan de winnaar van de school is. Hij 
mag ons vertegenwoordiger in de stad.  
 
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 vrijdag 29 
november op het van Hogendorpplein. Elmer Louman (Ouder- en Kindadviseur) houdt een korte inleiding 
en daarna is er ruimte voor vragen en discussie. We starten om 8.30 uur.  
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 12 december 2019 
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