
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 16, 11 juni 2020 
 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 

12 juni Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

18 of 19 juni Rapport komt mee naar huis, zie info 

3 juli Laatste schooldag schooljaar 2019/2020 

6 juli t/m  
14 augustus 

Zomervakantie! 

17 augustus Start schooljaar 2020/2021 

 
Rapporten 
Door Corona zullen de rapporten er dit keer anders uit zien dan u van ons gewend bent.  
Wij hebben onvoldoende  (o.a. toets) gegevens om de complete onderwijsresultaten te laten zien in de 
rapporten.  
De aangepaste rapporten worden meegegeven met de kinderen op 18 en 19 juni. In de onderbouw krijgen 
alleen de kinderen van de groepen  2 een rapport.  
Helaas kunnen er geen rapportgesprekken plaatsvinden. Wij hopen dat wij ouders in oktober kunnen 
uitnodigen voor de startgesprekken waarin de ontwikkeling van het kind centraal zal staan.  
Gezien de voorlopige adviesgesprekken vormen de groepen 7 hierop een uitzondering.   
 
Afscheid  Margaret Rottier 
Zoals u weet heeft Margaret per 1 mei afscheid van ons genomen. Margaret heeft afgelopen 5 jaar veel 
betekend voor onze school. Zij is inmiddels aan de slag als meerscholendirecteur bij de stichting Talent 
Primair in Naarden.   
Het afscheid van Margaret was midden in de Corona crisis toen onze kinderen niet naar school konden. 
Nu al onze kinderen weer naar school kunnen, krijgen ook zij de gelegenheid om afscheid te nemen. 
Op 19 juni zal Margaret nog op school zijn. Zij gaat dan alle groepen langs om de kinderen gedag te zeggen. 
Ook voor ouders zijn er momenten om van Margaret afscheid te nemen. Dit zal uiteraard volgens de 
richtlijnen van het RIVM gebeuren (1,5 meter afstand houden, geen handen schudden etc) op de volgende 
tijden: 
Locatie Van Hall van 8.30 uur tot 9.00 uur op het overdekte schoolplein. 
Locatie van Hogendorpplein van 12.30 uur tot 13.00 uur op het voorplein. 
  
Wij hopen u dan even te zien om Margaret uit te zwaaien! 
 
Informatie voor onze huidige groepen 7 
Normaal gesproken gaan wij aan het begin van groep 8 met de kinderen op kamp. Het is fijn om dan als 
groep te starten aan het laatste schooljaar. We hadden alles ook al besproken, maar hebben gezien de 
onduidelijkheden rond Corona, besloten het kamp naar later in het schooljaar te verplaatsen. We hopen 
dat het dan wel door kan gaan. 
De ouders en kinderen van de groepen 7 krijgen wel een uitnodiging voor een gesprek over de voorlopige 
adviezen. Houdt u dan aan de voorgestelde tijd en de route naar het lokaal waar we met u afspreken.  
 
 
 
 



Schooltuinen 
Groep 6P heeft de eerste buitenles op de schooltuinen gehad. Het schooltuinbordje kon worden geplaatst 
en het tuintje bewerkt. De kinderen nemen stevige schoenen of laarzen mee. Ook trekken ze kleding aan 
die vies mag worden. We hopen op een mooie oogst :-) 
 
Groep 6H gaat komend schooljaar samen met de huidige groep 5 naar de schooltuinen. Het voordeel 
hiervan is dat de hele groep samen kan gaan en alle lessen kunnen volgen. 
 
Informatie Zomerschool voor groepen 5 tot en met 7 
Als bijlage sturen we informatie over de Zomerschool, die in de zomervakantie in samenwerking met ons 
bestuur AWBR georganiseerd wordt voor kinderen in de groepen 5, 6 en 7 op 3 locaties binnen West 
binnen de Ring. Een aanmeldingsformulier is aan te vragen via admin@westerparkschool.nl en moet 
uiterlijk 24 juni ingeleverd zijn op school.  
 
Nieuwsbrieven en informatiebrieven 
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 25 juni  2020 (of zoveel eerder als nodig!) 
 

 
Bijlage: informatie Zomerschool!  

mailto:admin@westerparkschool.nl

