
NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2019/2020, 14 april 2020 

 

Belangrijke data  
In ieder geval tot de 
meivakantie 

School gesloten 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

24 april Laatste werkdag Margaret Rottier 

11 mei Start Mario Wormhoudt 

 
In ieder geval tot de meivakantie volgen alle kinderen thuisonderwijs en is het gewone schoolritme 
weggevallen. Voor ieders gezondheid en zeker die van kinderen is ritme belangrijk. Dus op tijd uit bed en 
schoolwerk maken en online in contact met de leerkrachten. Even belangrijk is tussendoor ontspannen en 
bewegen en ook zeker een frisse neus halen! We wensen alle ouders en kinderen sterkte en succes 
hiermee! We hopen jullie snel weer te ontmoeten op school.  
 
Wat kan en mag na de meivakantie, dat weten we op dit moment nog niet. We wachten met spanning op 
het moment dat de regering dit bekend gaat maken.  
 
We blijven de komende weken thuisonderwijs verzorgen voor alle kinderen via YURLS en via Teams.  
 

YURLS 
We maken gebruik van een digitaal prikbord op YURLS, Op deze website staan opdrachten voor alle 
groepen: https://westerparkschool.yurls.net/nl/page/1087417  
  
Tips:  

- Help de kinderen met de planning en organisatie 
- De weektaak staat op YURLS. Daar staan ook alle instructiefilmpjes die nodig zijn bij de les. 

 
Stap 1: Laat uw kind naar het filmpje bij de les kijken 
Stap 2: Laat uw kind dan de les maken 
Stap 3: Help waar nodig of laat uw kind met de leerkracht chatten en een aanvraag doen voor extra 
instructie/contact. 
 
 

TEAMS 
In alle groepen maken wij gebruik van Teams voor contact met en het 
lesgeven aan de kinderen. Per leerjaar verloopt het contact net iets anders 
vanwege de leeftijd van de kinderen en daarbij behorende didactiek en 
ICT-vaardigheden.  
De leerkrachten hebben afgesproken wanneer ze de kinderen online 

bellen en beschikbaar zijn voor de chat. Mocht het niet goed lukken met 

Teams, laat het ons dan weten. We komen er vast samen uit. 

Dit vragen wij van u als ouders: 

 Zorgt u ervoor dat uw kind op de contactmoment klaar zit met het werk, schrift, pen/potlood en 

apparaat ingelogd op Teams. 

 Let erop dat kinderen chatten met de leerkracht binnen de afgesproken tijden. 

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


 Houdt toezicht op het gebruik van Teams (net zoals WhatsApp). Praat erover met uw kind. 

 Laat uw kind anderen niet storen bij het schoolwerk. Dat mag in de klas ook niet. Uw kind kan zelf 

ook de status aangeven beschikbaar of niet storen. 

 Helpt u uw kind eraan herinneren dat we een Vreedzame School zijn en 

dat betekent ook vriendelijk zijn online!  

Voor veel leerlingen is het werken met Teams een nieuwe vrijheid. Ze kunnen 

namelijk ook onderling chatten en bellen. Dit onderling chatten kan de 

leerkracht niet zien en wij kunnen deze functie niet uitzetten. Bij aanhoudende 

problemen met chats van leerlingen onderling kunt u een screenshot maken en 

dit naar de leerkracht sturen. Die kan met de ouders van het betreffende kind 

contact opnemen.  

Wegwijzer met tips voor ouders  
Kinderen zijn nu veel meer online en groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en 
filmpjes tot online muziek en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er 
ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan. Veel opvoedvragen gaan 
dan ook over het mediagebruik van kinderen. Je wilt je kind goed begeleiden maar weet niet altijd hoe. De 
MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar 
mediawijs op te laten groeien. https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant Op deze pagina vind je 
algemene informatie over de MediaDiamant. Je kunt ook direct naar de tips per leeftijdsgroep. 

 
Opvolging Margaret Rottier 
In de vorige nieuwbrief heeft onze bestuurder de opvolger van Margaret Rottier, Mario Wormhoudt, 
voorgesteld. In het westerparkschoolnieuws van volgende week kunt u verder kennis met hem maken.   
 

Oproep aan ouders: MR-lid gezocht  
Onze school beschikt over een actief meedenkende Medezeggenschapsraad (MR). De MR fungeert als 
klankbord voor de directie en is beschikbaar voor vragen of suggesties van ouders en personeelsleden.  
   
De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders:  
Cobie van Tongeren – leerkracht groep 4 locatie Van Hall;  
Marjorie Trustfull – leerkracht groep 3 locatie Van Hall;  
Renske Verdouw – leerkracht groep 6 locatie Van Hall;  
Mieke Willering - moeder van Puck en Kato uit groepen 7 en 5, locatie Van Hall;  
Edward Janssen – vader van Faes uit groep 1/2 locatie Van Hogendorpplein;  
Klaartje Stalenhoef – moeder van Janne en Hidde uit groepen 5 en 3 locatie van Hall.  
   
Omdat Klaartje Stalenhoef voor het einde van dit schooljaar de MR gaat verlaten, zijn wij op korte termijn 
op zoek naar een ouder die haar plek in de MR wil innemen.  
   
Dus… heb jij goede ideeën die de school verder kunnen helpen, lijkt het je leuk om actief mee te denken én 
kun je af te toe een uurtje missen? Meld je dan vooral aan!  
   
De MR vergadert gemiddeld eens per 6 weken. Ter voorbereiding op de vergaderingen moeten er vaak wat 
stukken worden gelezen (gemiddelde voorbereidingstijd; 1 á 1,5 uur per keer). Als er meerdere gegadigden 
zijn, zullen we een verkiezing uitschrijven onder de ouders.  
   
Nog vragen over het bovenstaande? Stuur de MR dan een e-mail op mr@westerparkschool.nl of neem 
even telefonisch contact op met Klaartje Stalenhoef (06 250 32 699).  
 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/#leeftijden
mailto:mr@westerparkschool.nl

