
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 8, 12 december 2019 
 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 

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

19 december ’s avonds: Dineren op school, ’s middags vrij, zie info in deze nieuwsbrief. 

21 december tm 
5 januari 

Kerstvakantie 

6 en 7 januari Start weerbaarheidslessen groepen 7, zie info in deze nieuwsbrief en aparte brief  

 

Informatie uit de school 
 

Activiteiten:  
 
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!  
 
 
Weerbaarheidslessen starten in de groepen 7  
Op maandag 6 en dinsdag 7 januari beginnen de groepen 7 met weerbaarheidslessen. De lessenreeks 
bestaat uit 10 lessen. Weerbaar zijn is opkomen voor jezelf in contact met jezelf en de ander. Het doel van 
deze training is om het gevoel van eigenwaarde bij het kind te vergroten, waardoor het meer vertrouwen in 
zichzelf krijgt. Hierdoor leert het kind voor zichzelf op te komen, voor zijn/haar eigen mening uit te komen 
en er naar te handelen. Eind maart worden ouders uitgenodigd voor de afsluitende les. Voor ouders van de 
kinderen van de groepen 7 staat meer informatie in een aparte bijlage.  
 
 
Talent gezocht 
Talent gezocht voor het sfeervol welkom heten van ouders en kinderen tussen 12 en 19 
december! Elke dag is er gelegenheid om in de hal / aula of gang een sfeervol welkom te 
verzorgen door kinderen en/of ouders! Bespeel je een muziekinstrument, zing je graag een 
liedje, draag je gedichten voor of vertel je een verhaal? Meld je dan aan op de intekenlijst 
die bij de ingang hangt. Je kunt dan een klein optreden verzorgen van 8.15 uur tot 8.30 uur.  
 
 
Informatie over de Kerstmaaltijd 
Op donderdag 19 december hebben wij weer onze gezellige kerstmaaltijd. Alle kinderen zijn ’s middag vrij, 
maar wij verwachten iedereen uiterlijk om 17 uur weer op school. Mocht uw kind niet aanwezig kunnen 
zijn bij de kerstmaaltijd dan moet u dit melden bij de directie.  

Bij alle groepen hangen intekenlijsten, waarop u uw inbreng voor de Kerstmaaltijd kunt noteren. Zet u daar 
op wat uw kind voor de maaltijd meeneemt. Drinken regelt de school. Zorgt u ervoor dat er op de schalen, 
pannen, opscheplepels, die u met het eten meegeeft, duidelijk de naam van uw kind staat (op een stukje 
leukoplast is dat prima te lezen!), zodat u uw spullen ook weer terug krijgt.  

 

  



Voor alle kinderen geldt:  

 Op de avond van de Kerstmaaltijd kunnen de kinderen een lichtje (geen vuur!) bij zich hebben.  

 Alle kinderen zijn donderdag 19 december ’s middags vrij vanaf 11.45 uur. 

 Programma van de avond: zie hieronder.  

 Vrijdagochtend 20 december is er ‘s ochtends gewoon school. Om 12.40 uur begint de vakantie.  

 Geeft u uw kind op die laatste dag een stevige (plastic) tas mee!  
 

 
Het programma van de avond op 19 december:  

 Om 16.45 gaat de school open en mogen de kinderen en ouders met de hapjes naar binnen.  

 Om 17.00 uur begint de kerstmaaltijd voor de kinderen in de klas.  

 Rond 18.15 uur komen de kinderen met de leerkrachten naar buiten om te zingen (van 
Hogendorpplein) of wordt u uitgenodigd naar de grote zaal te komen (van Hallstraat).  

 Na het zingen gaan de kinderen met de leerkracht terug naar de klas. Aan u het verzoek, om te 
zorgen dat de groepen gemakkelijk naar hun lokaal terug kunnen lopen.  

 Als alle kinderen in hun klas zijn, kunt u uw kind ophalen bij de groep. Voor beide gebouwen geldt: 
direct meenemen van servies en schalen e.d. Het is fijn als er al zoveel mogelijk opgeruimd wordt.  

 
 

Tips van de kinderen uit het Eco-team: 

 Gebruik geen wegwerpschalen of onnodig plastic, aluminiumfolie of 
papier.  

 Graag zoveel mogelijk vegetarische hapjes. 

 Maakt u a.u.b. niet te veel, want we willen geen eten weggooien.  

 Geeft u de kinderen van de groepen 3 t/m 8 volgende week, 
uiterlijk donderdagochtend 19 december, een eigen bord, beker en 
bestek (met naam erop) mee in een tasje (ook met naam).  

 
 
 

 
Kerstborrel ouders 
Wij zoeken nog steeds ouders die de kerstborrel willen 
organiseren op de locatie Van Hall! Het hoeft niet groots 
te zijn en we denken graag mee met de organisatie. Meer 
informatie bij Judith (admin@westerparkschool.nl)  
Dank aan de ouders die de borrel organiseren op de 
locatie Van Hogendorpplein.  
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