
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 17, 25 juni 2020 
 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 

3 juli Laatste schooldag schooljaar 2019/2020 

6 juli t/m  
14 augustus 

Zomervakantie! 

17 augustus Start schooljaar 2020/2021 

 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020/2021 
Later dan gebruikelijk, maar hieronder staan de vakantieperiodes van het volgende schooljaar.  
In de laatste nieuwsbrief zullen we de andere vrije dagen voor de leerlingen doorgeven en alles komt ook 
op de website te staan. 
Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Krokusvakantie 20 t/m 28 februari 2021 
Paasweekend 2  t/m 5 april 2021 
Koningsdag: 27 april 2021 
Meivakantie 1 t/m 16 mei 2021  
Pinksteren 24 mei 2021 
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 
 
Mutaties medewerkers 
Zowel juf Marjorie als juf Cobie gaan het volgend jaar hun onderwijscarrière voortzetten op een school 
dichter bij hun huis in de buurt. Uiteraard betreuren wij deze beslissing, maar wensen onze collega’s veel 
succes met hun nieuwe baan en danken ze voor de inzet die zij jarenlang op de Westerparkschool hebben 
getoond.  Momenteel is de school druk bezig met adverteren en binnenkort vindt een gesprek met een 
kandidaat plaats. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Brief bestuurder AWBR 
U krijgt vandaag of morgen ook een bericht van onze bestuurder, de heer Theo Hooghiemstra.  
 
Werkzaamheden bij locatie van Hogendorpplein 
Door werkzaamheden aan een woning op de hoek van de van der Duijnstraat en de Haarlemmerweg, zal er 
maandag 29 juni een grote kraan in de straat en op de stoep staan 

Deze kraan met  grote oplegger zal op de stoep staan, pal voor het witte hek (waar nu de peuters 
en kleuters door naar school gaan) en waarschijnlijk de blauwe deur (waar nu groep 7 door naar 
de trap loopt)  
De peuters en  kleuters  kunnen dus niet via de van der Duijnstraat naar het groene plein en gaan 
in de ochtend door de voordeur (rechterdeur) naar binnen.  
Groep 7 gaat in de ochtend door de linker voordeur naar binnen. 
We verwachten dat de werkzaamheden in de middag afgerond zijn en de kinderen weer 
opgehaald kunnen worden op de bekende plek.  
 
 



Planten van Hallstraat 
De planten van de van Hallstraat die binnen staan, kunnen wel wat groene vingers gebruiken na de corona 
periode. We zouden heel blij zijn als de planten tijdens de zomervakantie kunnen worden verzorgd, zodat 
we er volgend schooljaar weer van kunnen genieten. 
De kinderen mogen een plant meenemen om thuis te verzorgen. Alvast bedankt! 
 
Nieuwe schoolkrant op de website! 
Neem een kijkje op de website! De nieuwe schoolkrant staat erop! De redactie heeft er weer hard aan 
gewerkt 
 

Informatie voor in de zomervakantie! 
 
Midzomer Mokum  
De gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen tot Midzomer Mokum: een zomerprogramma voor 
Amsterdamse kinderen en jongeren tussen 0-23 jaar. De hele zomerperiode zijn er verschillende 
activiteiten in de stad. Enkele voorbeelden:  
Leren en ontdekken in de OBA – In de verschillende vestigingen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
zijn gedurende de zomer zo ’n 30 activiteiten per week. Denk aan programma’s rond taal, literatuur, poëzie, 
spoken word. Maar ook creatieve workshops en leren coderen behoren tot de keuzes.  
Sportactiviteiten – In alle stadsdelen is veel te doen op sportgebied. Van skaten tot voetballen, van 
waterspelen tot freerunning, van karate tot handbal. Maar ook bootcamps, fitness en cursus schaken.  
Activiteiten cultuur – In samenwerking met culturele organisaties kunnen leerlingen zich deze zomer 
verrijken. Denk aan een workshop film of theater, cursus media, bezoek aan een stedelijk museum of 
dansen in het park. En workshops met Dj’s.  

Activiteiten natuur en techniek - Vijf locaties van de Amsterdamse schooltuinen gaan in de eerste drie 
weken van de vakantie, elke week meerdere middagen een programma aanbieden voor 30-40 leerlingen. 
Tijdens het programma staat natuureducatie centraal.  

 

Maar denk ook aan een cursus Engels, workshop met rolmodellen, storytelling, elementen met coaching of 
de ondernemersschool.  
 
Iedereen kan zich aanmelden via de website www.midzomermokum.nl Op de website kunnen kinderen, 
jongeren en ouders het activiteitenaanbod bekijken en per activiteit lezen hoe de inschrijving verloopt. Het 
activiteitenaanbod wordt nog verder aangevuld.  
 
NatuurWijs Zomertoer (voor kinderen van 8 tot 12 jaar) lees de bijlage! 
 
Nieuwsbrieven en informatiebrieven 
We blijven u op de hoogte houden via Parnassysmail. Houdt uw mailbox dus goed in de gaten!  
 

 
De laatste  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 2 juli  2020 (of zoveel eerder als nodig!) 
 

 
Bijlage: NatuurWijs Zomertoer 


