
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 2, 1 september 2020 
 
Belangrijke data tot begin oktober 
 

Datum Activiteit 

28 september Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

 

Informatie uit de school 
 
Eerste weken  
De eerste twee weken zitten  er op en medewerkers en kinderen zijn enthousiast begonnen aan dit nieuwe 
schooljaar.   
Inschrijven TSO  
Aangezien de oude schooltijden worden gehanteerd, gaat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) ook van start. 
Wanneer u uw kind gebruik laat maken van de TSO dient u de overblijfdagen voor uw kind via www.tso-
assistent.net opnieuw te reserveren. Zie ook de mail die u deze week heeft ontvangen van TSO-assistent.   
Communicatie met de ouders  
In de laatste nieuwsbrief is aangegeven hoe wij de communicatie met de ouders willen gaan verbeteren. 
Binnenkort zullen wij een speciale app (per klas) gaan gebruiken om u over allerhande zaken te 
informeren. Momenteel zijn we druk bezig met onze voorbereidingen   
De startgesprekken zullen de  komende periode gaan plaatsvinden. Gezien de richtlijnen van ons 
bestuur zullen deze gesprekken plaatsvinden via TEAMS of per telefoon.  Wanneer contact via TEAMS of 
telefoon niet mogelijk is, wordt op een andere wijze contact met u gezocht.   
Wanneer niet naar school (info van GGD) 
Bij één of meer van de volgende klachten moet een kind of medewerker thuisblijven: 

• Verkoudheidsklachten zoals neusververkoudheid, loopneus, keelpijn 

• Hoesten 

• Benauwdheid 

• Verhoging of koorts 

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

• Uitzondering:  
kinderen uit groep 1 en 2 mogen wel naar school als ze alleen verkouden zijn, zonder koorts  
Deze uitzondering geldt niet voor kinderen die: 

- Contact hebben gehad met een persoon, die positief getest is voor het coronavirus 
- Als er iemand in het huishouden van het kind last heeft van koorts en benauwdheid 
- Korter dan 14 dagen geleden in een oranje of rood gebied/land op vakantie zijn geweest 

Een kind of medewerker mag ook niet naar school in de volgende situaties: 

• Als iemand in hetzelfde huishouden positief getest op het coronavirus 

• Als iemand in het zelfde huishouden naast verkoudheidsklachten, hoesten, of plotseling verlies van 
reuk en/of smaak ook koorts en/of benauwdheid heeft. Alle huisgenoten moeten dan thuis blijven.  

Voor iedereen geldt: bij klachten, blijf thuis en laat je testen! Aanmelden kan telefonisch via 0800-1202 of 
het portaal op coronatest.nl 
Stel de school goed op de hoogte van klachten en uitkomst van de test! 
 
Afwezigheid van leerkrachten 
Bovenstaande regels gelden ook voor leerkrachten. We hebben tot nu toe al 3x te maken gehad met een 
leerkracht die getest moest worden. Het duurt een aantal dagen voor de uitslag bekend is. In één geval 

http://www.tso-assistent.net/
http://www.tso-assistent.net/


hebben we een groep een dag naar huis moeten sturen. Houdt u er rekening mee, dat dit kan gebeuren! 
We zullen ons best doen om het te voorkomen, maar het kan soms niet anders.  
 

Welke ingang ook alweer?  
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.  
Wij verzoeken u vriendelijk om  1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen bij het halen en brengen. 

Zorg dat uw kind vlot de klas inloopt, zodat iedereen elkaar de ruimte kan geven. 
Groepen, 5, 6/7 en 8 gaan via de voordeur.  
Ouders komen niet op het plein voor de ingang, maar blijven buiten het hek.   
 
Vervolg Corona 
Beste ouders, 
Met alle Corona-perikelen, de stijging van het aantal besmettingen in -met name- Amsterdam en de 
toename van de codes geel en oranje wordt nu al gesproken over een mogelijk tweede lockdown. Of deze 
er daadwerkelijk gaat komen blijft lastig te voorspellen. Als school willen wij ons wel voorbereiden op een 
dergelijke situatie. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. Bijgaand treft u een formulier aan, waarop u drie 
tips en drie tops kunt aangeven. U kunt dit formulier invullen en opsturen naar 
directeur@westerparkschool.nl. 
 
Bij voorbaat dank voor uw moeite.  
 
Kriebelbeestjes 
Geen ouders in de school, betekent ook geen regelmatige controle van hoofdjes op ongenode gasten 
(luizen). Wilt u alstublieft regelmatig zelf het hoofd van uw kind controleren? Op het internet 
(https://www.hoofdluizen.nl/hoe-vind-je-hoofdluizen) kunt u vinden hoe dat het beste kan. Heeft uw kind 
luizen of neten? Vertelt u het dan aan de leerkracht van uw kind.  
 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020/2021 (zie ook de website van de school)  
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 14 juni 2021 
 

 

 

 

https://www.hoofdluizen.nl/hoe-vind-je-hoofdluizen


Nieuw Programma Naschoolse Activiteiten (zie ook bijlage)  

Heeft u de nieuwe flyer van DOCK met Naschoolse Activiteiten al gezien? Jullie ontvangen deze binnenkort 

via de school zowel digitaal als op papier. De flyer staat boordevol leuke 

cursussen die eind september starten  voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, 

zoals circusles, theater, dansles, knutselkoken en Boem Boem Wack. De 

inschrijving start op vrijdag 4 september vanaf 9 uur via de website 

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/; op deze website vindt u vanaf 

4 september ook meer informatie over alle activiteiten. Schrijf uw kind 

snel in want vol is vol! Sinds vorig jaar biedt DOCK de mogelijkheid om via 

de website een cursus te doneren aan kinderen die het niet zo breed 

hebben. Hartelijk dank voor alle donaties; nu kunnen kinderen voor wie 

dat niet vanzelfsprekend is, ook hun talenten ontdekken! Kent u misschien 

een kind dat het niet zo breed heeft maar voor wie het goed zou zijn deel 

te nemen aan één van de naschoolse activiteiten? Neemt u dan s.v.p. 

contact op met onderstaande talentmakelaar. DOCK wenst alle kinderen 

veel plezier met het maken van een keuze uit het aanbod Naschoolse 

Activiteiten en hoopt dat er voor elk kind een geschikte cursus tussen zit om zijn of haar talent te 

ontdekken en ontwikkelen. 

Neem voor meer informatie contact op met talentmakelaar Esther Blok, eblok@dock.nl 06–204 109 20 of 

kijk op de website https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/ 

Hoodlab Staatsliedenbuurt 

Hoodlab is een creatieve en gastvrije plek.  
De blauwe container op het van Beuningenplein is zes weken lang, van woensdag t/m zaterdag tussen 
14.00 en 20.00 geopend voor allerlei activiteiten waar iedereen aan mee kan doen. Freestyle voetbal, 
kunst- en cultuurworkshops, silent disco, footoshoots, spelletjes en nog veel meer. Ga 
naar https://www.hoodlab.nl/project/staatsliedenbuurt/ voor meer informatie of bekijk de flyer in de 
bijlage. 
 
 

De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 3 september 2020 

 
Bijlage bij deze Nieuwsbrief: 

- Tips en tops formulier 
- Flyer over de naschoolse activiteiten DOCK 

Info Hoodlab 

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
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