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Belangrijke data 

Datum Activiteit 

16 maart Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij! 

17 maart Schoolfotograaf op locatie van Hall 

18 maart Examen weerbaarheid groepen 7, ouders zijn uitgenodigd 

19 maart Schoolfotograaf op locatie van Hogendorpplein 

24 maart Opening thema Jungle om 8.15 uur! Kom dus op tijd! 

26 maart Groepen 5 van beide locaties gaan naar de Hermitage. Lees de info in deze 
nieuwsbrief.  

26 maart Groep 3H (juf Marjorie) gaat naar de bibliotheek 

30 maart Groep 8P (meester Jordy) gaat naar de Hortus 

 

Informatie uit de school 
 
Coronavirus 
Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft zijn er vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: een van de maatregelen is dat iedereen met klachten 
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts thuis moet blijven. Wij vragen u dan ook om kinderen met 
(milde) klachten thuis te houden. Het betekent ook dat leerkrachten met deze klachten thuis zullen blijven. 
Wij zullen daarom de komende weken niet voor alle groepen onderwijs kunnen garanderen. We zullen de 
situatie per dag moeten bekijken. U ontvangt morgen een brief van onze bestuurder hierover.  
 
Onze stichting AWBR heeft een coördinatiegroep corona opgericht die ons op de hoogte houdt van de 
laatste ontwikkelingen over de verspreiding van het coronavirus. Uiteraard houden we de ontwikkelingen 
scherp in de gaten en worden eventuele nieuwe maatregelen gelijk gecommuniceerd. 

 
Bericht van onze directeur Margaret Rottier: 
Beste ouders en kinderen, 
 
Na bijna 28 jaar werkzaam te zijn geweest in het openbaar onderwijs in Amsterdam, waarvan bijna 5 jaar 
op de Westerparkschool, ga ik Amsterdam en de Westerparkschool verlaten. Voor mij en mijn gezin is de 
tijd gekomen om op zoek te gaan naar een woonplek waar mijn man zijn droom (een imkerij beginnen) kan 
waar maken. Een eerste stap hiervoor is voor mij een baan buiten Amsterdam. Die heb ik gevonden in 
Naarden: na de meivakantie start ik als  meerscholendirecteur bij de Stichting Talent Primair.  
 
De bestuurder van AWBR, Theo Hooghiemstra, is druk bezig met mijn vervanging. Vorige week heeft hij 
hierover gesproken met het team. Zodra er meer bekend is wordt u geïnformeerd.  
 
Ik ben blij met mijn nieuwe baan en met de nieuwe mogelijkheden voor mijn gezin, maar ga de 
Westerparkschool zeker missen. Ik heb hier heel fijn gewerkt met het team, de ouders en de kinderen. Ik 
zal me de komende weken nog volledig inzetten voor de Westerparkschool en zal zorgen voor een goede 
overdracht naar mijn collega’s en naar mijn opvolger.  
 
Met vriendelijke groet,  Margaret Rottier.  



Tevredenheidpeiling 
De kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben voor de krokusvakantie bijna allemaal een 
tevredenheidpeiling ingevuld. De uitslag vindt u op de website van scholen op de kaart  
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6992/1100/Basisschool-Westerpark/Leerlingtevredenheid  
 
Uit deze tevredenheidpeiling wordt ook een officiële rapportage  voor de inspectie gemaakt: de monitor 
sociale veiligheid. We zijn blij dat uit deze rapportage blijkt dat de kinderen zich veilig en prettig voelen op 
school: 
Welbevinden (vinden de kinderen het fijn in de groep) scoort een 7,6 
Sociale en fysieke veiligheid (voelen kinderen zich veilig) scoort een 8,4 

 
 
De schoolfotograaf komt op school 
Op  17 (van Hallstraat ) en 19 (van Hogendorpplein) maart komt de 
schoolfotograaf. Er worden individuele foto’s gemaakt van alle kinderen en foto’s 
van broertjes en zusjes van de school en van de voorschool. Er kunnen geen foto’s 
genomen worden van kinderen die niet bij ons op school zitten (broertjes/zusjes). 
Natuurlijk worden er ook groepsfoto’s gemaakt. 

 
 

 
Activiteiten:  
 
Groepen 5 gaan naar de Hermitage 
De groepen 5 gaan naar de Hermitage op donderdag 26 maart van 9.00-12.00. We gaan met de cultuurbus, 
die vertrekt bij het van Hogendorpplein. Groep 5H van juf Lisa en juf Sabine moet om 8.15 uur op school 
zijn, omdat zij naar het van Hogendorpplein moeten lopen. Voor beide groepen 5 geldt: Iedereen blijft die 
dag over en neemt een lunchpakketje mee. 

 
Opening Junglethema dinsdag 24 maart -> Kom op tijd! de opening 
start om 8.15 uur. 
Voor de aankleding van de school zoeken we jungle materiaal te leen. 
Denk aan: Grote planten van plastic of echte die niet zoveel licht nodig 
hebben. Nep fruit, jungledieren (denk aan: apen, luiaards, ara’s, 
slangen, hagedissen, vlinders, vogels, spinnen etc. nep (knuffel) in 
ieder geval niet levend. Canvas doek of camouflagedoek. Er staat een 
verzameldoos bij de ingang van de school.  
Op vrijdagochtend 20 maart (locatie van Hallstraat) en op 
maandagochtend 23 maart (locatie van Hogendorpplein)  gaan we de 
school versieren, daarbij zoeken we nog hulp. Komt u helpen? Vertel 
het aan de leerkracht! 
 
Afsluiting themaweken 24 april 
Begin maart waren er twee brainstormsessies over de organisatie van het themafeest voor ouders. Het 
feest wordt traditiegetrouw in het park gevierd en georganiseerd door ouders. Uit de brainstormsessies 
bleek dat er te weinig ouders zijn, die de organisatie van het feest in het park op zich kunnen nemen. 
Hiervoor hebben we alle begrip, want het is een stevig klus. Daarbij komt dat de kosten voor het aanvragen 
van een evenementenvergunning steeds hoger worden. Nu meer dan € 600 en volgend jaar bijna € 1000! 
Daarom gaan we het anders doen, maar niet minder leuk. Er komt een prachtig feest, maar niet meer in het 
park. We houden u op de hoogte en hopen wel op veel ouderhulp op deze leuke en gezellige dag zelf.  
 

 
 

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6992/1100/Basisschool-Westerpark/Leerlingtevredenheid


Verkeersexamen groepen 7 
Donderdag 26 maart wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen bij de 
kinderen van de groepen 7. Naast het leren van de informatie die zij in de klas 
krijgen, is er ook de website met oefeningen:: 
www.verkeerspleinamsterdam.nl Bij verkeerspleinamsterdam moeten de kinderen 
klikken op: 4 tot 12 jaar --> verkeersexamen en dan naar beneden scrollen. Dan vind 
je 3 examens. 
Ook op http://examen.vvn.nl/ staan oefenexamens.  

 
 
 

Boeken ruilen?  
Op de locatie van Hogendorpplein staat een kast in de hal met boeken, die je 
kunt ruilen. Zet een eigen boek. dat je uit hebt. in de kast en neem een boek, 
dat je wilt lezen mee!  
 
 
 
Onderzoek Darium: Hoe beïnvloeden ouders en kinderen elkaars gedrag? 
Aan de Universiteit van Amsterdam wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoe ouders en kinderen 
elkaar beïnvloeden. Wat doet het met u als ouder als uw kind dwars of opstandig is? En wat doet het met 
het kind als u zich niet goed voelt? Deze studie helpt meer inzicht te krijgen in wat er werkt in ouder-kind 
interacties binnen verschillende gezinnen. 
Het onderzoek is een dagboekstudie. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die bereid zijn eenmalig een 
vragenlijst van 30 minuten in te vullen, en vervolgens twee weken lang elke dag een vragenlijst van 5 tot 10 
minuten. We zijn specifiek op zoek naar ouders van kinderen tussen 3-8 jaar die regelmatig dwars en 
opstandig gedrag laten zien. 
Naast dat deelname waardevol en leuk is, ontvangt u bij volledige deelname een waardebon t.w.v. 50 euro.  
Bent u mogelijk geïnteresseerd in deelname? Laat het ons weten via email (info@darium.nl) of via het 
contactformulier op de website (www.darium.nl). Stuur dit bericht gerust door naar andere ouders die 
mogelijk geïnteresseerd zijn in deelname. 
 
 

 
De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 26 maart 2020 
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