
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 

 
School(tijden) na de zomervakantie: 

Na de zomervakantie zullen wij weer met het "oude normaal" ten aanzien van de 
schooltijden  gaan starten. Dat betekent dat de gewone schooltijden weer van toepassing zijn en 
dat dus ook de TSO weer in zal gaan: 
 
Maandag  08:30-11:45  12:45-15:00  

Dinsdag  08:30-11:45  12:45-15:00  

Woensdag  08:30-12:40  

Donderdag  08:30-11:45  12:45-15:00  

Vrijdag  08:30-12:40  

 
De volgende ingang(en) zullen door de kinderen worden gebruikt: 
Van Hogendorpplein: 
Groepen 1/ 2A en B en groep 3: in/uitgang via het groene speelplein.  
Groepen 4/5 t/m 8:  door de 2 deuren aan de kant van het van Hogendorpplein 
Van Hallstraat: 
Groepen 1/ 2F, 1/ 2G en groep 3/ 4 gaan door de lokaaldeur aan de kadekant 
Groepen, 5, 6/7 en 8 gaan via de voordeur. 
Tevens zullen wij in het nieuwe schooljaar zo spoedig mogelijk de startgesprekken gaan opstarten. 
Wij gaan ons nog buigen in welke vorm wij dat gaan gieten. U hoort in ieder geval in de eerste 
week van het nieuwe schooljaar hoe wij dit gaan oppakken.  
Er wordt al gesproken over een mogelijke "tweede golf" inzake de corona-omstandigheden. Vanuit 
ons bestuur, AWBR, worden diverse scenario's voorbereid om op zo'n adequaat mogelijke manier 
hier op voorbereid te zijn.  
 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020/2021 LET OP GEWIJZIGDE PERIODE MEIVAKANTIE! 
Stedelijk is in Amsterdam afgesproken de meivakantie tussen voortgezet onderwijs en basisonderwijs gelijk 
te trekken. Omdat de eindexamens half mei beginnen, is er gekozen voor een de week van Koningsdag ipv 
de week van Hemelvaart aan de meivakantie te koppelen. Daarom deze wijziging! 
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 
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021  
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 
Pinksteren 24 mei 2021 
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 



 
Studiedagen: 
Maandag 28 september 2020 
Maandag 16 november 2020 
Vrijdag 8 januari 2021 
Vrijdag 5 februari 2021 
Maandag 15 juni 2021 
 
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 
 
 
Een opsteker voor: 
 
 
Alle ouders die ons dit jaar weer geholpen hebben met allerhande activiteiten en klusjes op school, maar 
die ook in al die maanden dat school alleen op afstand les mocht geven, hun kinderen goed geholpen 
hebben met hun schoolwerk. Dit vaak naast hun eigen werk.  

 

Het team van de Westerparkschool wenst iedereen een 
heel fijne zomervakantie en we zien jullie graag gezond 

terug op maandag 17 augustus!  
 
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. 



Save the date: Aslan Zomerschool 

Ga creatief uit je bol deze zomer! 

10 augustus t/m 14 augustus 2020 

Gek op muziek, dans en/of theater? Ben je tussen de 7 en 12 jaar? Geef je dan op voor de Aslan 

Zomerschool. Bij de Zomerschool werk je in de laatste week van de zomervakantie iedere dag aan andere 

skills. Van capoeira tot dj en van samba percussie tot streetdance. Aan het eind van de week geef je een 

spetterende eindpresentatie. En heb je daarna de smaak te pakken? Dan kun je een vervolgcursus volgen 

op jouw school via het project Muziek in mijn Buurt. Voor kinderen met een Stadspas worden de 

Zomerschool en de vervolgcursus helemaal vergoed. Meer info? Mail 

naar: info@aslanmuziek.nl. aslanmuziek.nl  

Nieuwsbrieven en informatiebrieven 
We blijven u op de hoogte houden via Parnassysmail. Houdt uw mailbox dus goed in de gaten!  
 
 

 
De eerste  nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021 verschijnt op 27 augustus 2020 (of zoveel 
eerder als nodig!)  
 

 
Bijlage: kinderakademie in de zomer: https://www.kinderakademie.nl/zomervakantie-2020-kinderen-
jongeren-kunst-activiteiten/   

https://remote.aslanmuziek.nl/owa/redir.aspx?C=6PYgNOUqBVV2ogZZKD3qiLyP2vpsWq3uLBd5dBnvUco5f8d8DQPYCA..&URL=mailto%3ainfo%40aslanmuziek.nl
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