
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 14, 19 mei 2020 
 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 

21 t/m 24 mei Hemelvaartweekend: alle kinderen vrij 

1 juni Tweede Pinksterdag; alle leerlingen vrij 

 
Welkom terug op school! 
Het was ineens heel bijzonder om zonder de kinderen lessen te geven en op afstand te volgen hoe het met 
ze ging. Het was fijn, dat we met (bijna) alle kinderen in de periode van thuisonderwijs via Teams en andere 
digitale middelen contact hebben kunnen houden. 
Trots zijn we op al die kinderen (en ouders) die zo hard gewerkt hebben aan de opdrachten die via 
Westerparkschool.yurls.net en Teams gedeeld zijn. 
Maar vooral zijn we nu blij dat we weer kinderen in de schoolgebouwen hebben! Tenslotte heten we 
daarom een school en zijn we daarom juf of meester geworden.  
Met elkaar doen we ons best om er nog een fijne laatste periode van dit schooljaar van te maken. Hoe en 
waar we nog mee te maken krijgen….. dat is onbekend.  
 

Even voorstellen: 
 
Beste ouders, 
 
Op 1 mei ben ik als interim-directeur gestart op de Westerparkschool. Ik ben ruim 40 jaar werkzaam in het 
Amsterdamse onderwijs, 15 jaar als leerkracht en 25 jaar als leidinggevende op verschillende scholen: 
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.  
Het is een vreemde situatie om in tijden van een (Corona)crisis in te stappen. De wijze waarop het team van 
de Westerparkschool de zaken heeft aangepakt geeft mij een goed gevoel en ik hoop dat binnenkort alle 
kinderen naar school kunnen komen. Wij zullen echter de richtlijnen van de regering, het RIVM en ons 
bestuur moeten afwachten. Deze zijn leidend voor de wijze waarop wij vorm geven aan ons 
onderwijs.  Gezamenlijk moeten wij er het beste van maken.  
Hopelijk kunnen we binnen niet afzienbare tijd elkaar de hand schudden en nader kennismaken. De eerste 
week op de Westerparkschool is mij, ondanks alle Coronamaatregelen, goed bevallen.  
 
Mario Wormhoudt 
Interim-directeur 
 
Vervallen snipperdagen 
De 'gewone' snipperdag  voor de kinderen komt dit schooljaar, als gevolg van de Coronacrisis, te vervallen. 
Voor aanvragen buitengewoon verlof dient u een formulier van bureau Leerplicht plus in te vullen. Deze 
zijn bij de administratie te verkrijgen.  
 
Nieuwsbrieven en informatiebrieven 
In de afgelopen periode hebben we de nieuwsbrief in deze vorm niet gemaakt. Er was te veel en te vaak 
informatie, die maakte dat er brieven tussendoor verspreid moesten worden. We gaan proberen de draad 
weer op te pakken, maar houdt u rekening met tussentijdse informatie via de mail, omdat er vanuit de 
overheid veranderingen in de regels gemeld worden. We blijven u op de hoogte houden via Parnassysmail.  
Houdt uw mailbox dus goed in de gaten!  



 

 
De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 28 mei 2020 
 

 
 


