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Belangrijke data 

Datum Activiteit 

29 januari Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

30 en 31 januari Staking, de school is dicht 

3 februari Alle kleutergroepen gaan naar het concertgebouw. Zie info in deze nieuwsbrief 

Week van 3 
februari 

Inschrijven voor rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 

6 februari 2e schooltuinles groep 6H (juf Renske/juf Sanne) 

7 februari Open dramales groepen 3 t/m 8 van Hogendorpplein, zie info in deze nieuwsbrief 

10 t/m 14 
februari 

Week van de rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 

13 februari 2e schooltuinles groep 6P (juf Gladys) 

15 t/m 24 
februari 

Krokusvakantie 

 

Informatie uit de school 
 
Staking op 30 en 31 januari 
Vorige week heeft u een brief ontvangen van onze bestuurder, Theo Hooghiemstra. Ons bestuur AWBR 
steunt de staking, vooral omdat de lerarentekorten leiden tot grote werkdruk bij het personeel. Momenteel 
zijn er ongeveer 375 vacatures in het Amsterdamse basisonderwijs verdeeld over 220 basisscholen. Met het 
geld dat het kabinet in oktober 2019 heeft geïnvesteerd, kunnen we de structurele problemen bij lange na 
niet oplossen. De overheid zal daarom ècht meer geld uit moeten trekken en mogelijkheden moeten 
bieden voor noodmaatregelen.  
 
De Amsterdamse besturen hebben in december en januari samen met leerkrachten, directeuren en MR’en 
gewerkt aan een (tijdelijk) noodplan dat zij eind deze maand indienen bij minister Slob.  
 
Op donderdag 30 januari zullen veel van onze collega’s deelnemen aan de stedelijke acties. Op vrijdag 31 
januari komen wij bij elkaar om het noodplan van Amsterdam te bespreken. We gaan ook de organisatie 
van onze school in het nieuwe schooljaar bespreken.  
 
Gelukkig hebben wij op de Westerparkschool op dit moment nog niet heel veel last van het lerarentekort. 
Wij hebben voor alle groepen  leerkrachten en vaak lukt het ons om vervanging te regelen bij afwezigheid 
van een leerkracht. Het regelen van vervanging kost wel veel moeite en zorgt voor werkdruk bij teamleden. 
 

 
 
  
 

  



Activiteiten:  
 
Hermitage groepen 5 
In verband met de staking is het bezoek van de groepen 5 aan de Hermitage uitgesteld tot 26 maart. We 
zullen u dan opnieuw informeren! 
 
Act it Out! 
Groep 7H start 27 januari met lessen Act it Out! Met Act it Out! gaan de kinderen samen met een 
professionele theaterdocent/actrice aan de slag met een zelfgemaakte theater-act.  Kinderen leren acteren 
op verbale én non-verbale manier. Muziek en een Werelds thema worden als uitgangspunt gebruikt. 
Ze presenteren hun theater- act op 8 april in de Meervaart tijdens het festival Het Podium. 
 
Kleutergroepen naar het concertgebouw 
Op maandagmiddag 3 februari, gaan groep 1/2 van de Van Hall en het Plein naar het concertgebouw. De 
kinderen zijn al druk aan het oefenen om met alle liedjes mee te kunnen zingen! 
Zing met ons mee: Liedjes zonder grenzen. 
"Staan de koffers klaar? Tijdens dit concert gaan de kleuters op reis. Ze komen langs veel verschillende 
landen waar ze bekende liedjes kunnen meezingen en kennismaken met nieuwe liedjes. Land na land vullen 
ze hun eigen muziekatlas. Meneer de Graaf ('Meneertje Peertje') weet alles, is óveral geweest en kan heel 
veel. Hij is al heel oud, dus een spagaat kan hij niet meer, maar daar wil hij zelf niks van weten. Hij is jong 
van geest, houdt van vertellen en neemt de kleuters mee op reis over de wereld. Dat doet hij niet alleen, 
maar samen met zijn muziekvrienden én zijn dokter. Onderweg raakt hij weleens iets kwijt. Aan de kleuters 
de taak om dat te vinden voor het te laat is. Waar heeft hij bijvoorbeeld zijn ruimtepak laten slingeren? 
Zonder deze uitrusting kan hij onmogelijk naar zijn laatste bestemming... de sterren!". 
De kinderen moeten om 12.30 uur op school zijn, omdat we vroeg moeten vertrekken.  
Het kan zijn dat de kinderen iets later terug bij school zijn.  
 
Open dramales groepen 3 t/m 8 van Hogendorpplein 
De groepen 3 tot en met 8 op het Plein hebben drama lessen gehad van Aslan. 
De laatste keer, vrijdag 7 februari geeft juf Marilien een open les;  
u mag bij de les van uw kind komen kijken. 
9.45- 10.15: groep 3-4 
10.15- 10.45: groep 5 
11.00- 11.30: groep 6 
11.30-12.00; groep 7 
12.00- 12.30: groep 8 
 
 

 
De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 6 februari 2020 
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