
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, 2 april 2020 
Belangrijke data 

In ieder geval tot de 
meivakantie 

School gesloten 

 

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord blijven alle scholen gesloten tot en met de meivakantie. We snappen 
dat het nodig is vanwege ieders gezondheid, maar we missen de kinderen en ons gewone werk enorm.   
We begrijpen ook dat het voor u als ouders ook niet altijd gemakkelijk zal zijn om uw kinderen te 
begeleiden.   
We blijven de komende weken ons uiterste best doen om thuisonderwijs te verzorgen voor uw kinderen. 
Dit doen we via YURLS en via Teams: 

 

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

Teams is een onderdeel van Microsoft Office waardoor direct online contact mogelijk is tussen leerkrachten 
en kinderen. In de bovenbouwgroepen wordt teams gebruikt voor online lessen en contact met de 
kinderen.  
 

Communicatie 
Communicatie verloopt via de e-mail en via Teams. De leerkrachten kijken op hun werkdagen en onder 
schooltijd regelmatig op hun e-mail en zullen vragen van ouders en kinderen zo snel mogelijk 
beantwoorden.  
 

Het Westerparkschoolnieuws 
Elke week maken juf Esther en juf Linn een aflevering van het Westerparkschool nieuws. De nieuwste 
uitzending staat op de homepage van onze website en op Facebook. U vindt ook een link op YURLS.   
 
 
Bericht van Margaret Rottier 

In de nieuwsbrief van 12 maart heb ik u laten weten dat ik per 1 mei afscheid ga nemen van de 
Westerparkschool: https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief-1920-13.pdf 

Ik kan me goed voorstellen dat dit bericht niet bij alle ouders en kinderen is aangekomen, want in het 
weekend direct daarna werd bekend gemaakt dat de scholen gesloten werden in verband met de 
coronacrisis. Dit eiste en eist nog steeds al onze aandacht op.  

Inmiddels weten we dat de scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten blijven. Dit betekent 
voor mij dat ik de kinderen, de ouders en mijn collega’s niet of nauwelijks meer zal zien. Het valt me zwaar 
om op deze manier afscheid te moeten nemen van de Westerparkschool.  

Het goede nieuws is dat er een tijdelijke opvolger voor mij is. In de bijgaande brief van onze bestuurder 
leest u hier meer over.  Ik ken mijn opvolger als collega vanuit mijn vorige werksituatie. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat hij samen met het team ervoor zal zorgen dat de Westerparkschool de fijne en goede 
school blijft die het is! 
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