
Extra NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, 20 maart 2020 
 
Belangrijke data 

Datum  

In ieder geval tot 6 april School gesloten 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Op straat en in de school is het stil. We moeten ons leven aanpassen om te voorkomen dat er heel veel 
mensen ziek worden. In de bijlage vindt u op eenvoudige wijze uitgelegd wat we wel en niet moeten doen.  

Samen zitten we in een hele nieuwe situatie, met nieuwe rollen en een nieuwe werkwijze, waar we 
allemaal aan moeten wennen. U als ouder bent thuis met uw kinderen aan het schoolwerk bezig en dat zal 
niet altijd gemakkelijk zijn. In het begin van deze week waren nog veel leerkrachten op school, maar nu 
volgen wij ook het advies op om zoveel mogelijk thuis te werken. De leerkrachten zijn op een andere 
manier met hun werk bezig: er worden instructievideo's, vlogs en weektaken gemaakt.  

Digitaal prikbord 
De materialen die de leerkrachten hebben gemaakt zijn geüpload naar een digitaal prikbord van YURLS. 
Vanaf maandag kunnen de leerlingen aan de slag in deze leeromgeving. Wij hebben gekozen voor YURLS 
vanwege de gebruiksvriendelijkheid en omdat we er gratis gebruik van kunnen maken.  
 
https://westerparkschool.yurls.net/nl/page/1087417 

 

U vindt hier de weektaak van uw kind. Het bord staat verder vol met instructies, tips, links en activiteiten 
voor de hele week. Op het prikbord komt elke week een nieuwe weektaak.  

 
  

Klik op de grijze tekst en 

selecteer de groep van 

uw kind. 

https://westerparkschool.yurls.net/nl/page/1087417


Schoolmaterialen 
Wij hebben ervoor gekozen om onze schoolmaterialen uit te lenen zolang de school gesloten is. Ziet u er 
alstublieft op toe dat er zuinig met deze materialen wordt omgesprongen. Zorgt u met uw kind voor een 
veilige opruimplek en we willen, als de school weer open gaat, graag alle schoolspullen weer netjes terug 
zien. 
 

Communicatie 
Communicatie gaat voorlopig alleen via de e-mail. De leerkrachten checken op hun werkdagen en onder 
schooltijd regelmatig hun e-mail en zullen vragen van ouders en kinderen zo snel mogelijk beantwoorden. 
A.s. maandag zullen de leerkrachten u een e-mail sturen, zodat u en uw kind(eren) kunnen communiceren 
met de leerkracht.  
 

Het Westerparkschoolnieuws 
Juf Esther (groep 3/4P) en juf Linn (groep 1/2B) blijken talent te hebben voor journalistiek! Zij hebben deze 
week al twee afleveringen gemaakt van het Westerparkschool nieuws. Beide uitzendingen staan op de 
homepage van onze website en op Facebook. U vindt ook een link op YURLS.   
 

Een opsteker voor iedereen 
Samen staan we sterk en dat blijkt ook nu weer. Complimenten voor u 
allemaal, er wordt enorm veel werk verzet en iedereen doet het echt 
geweldig.  

We zijn trots op de ouders, op de kinderen en op het team.  De snelheid 
en inzet waarmee we met de hele school dit oppakken is echt geweldig!  
 
We hopen dat we allemaal gezond mogen blijven, we houden contact 
en hopelijk tot gauw! 
 
 

Hartelijke groet namens het hele team, 

 
Margaret Rottier en Bert Mellink 
 

Directie Westerparkschool.  

 

  

 
 


