
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 3, 3 september 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

17 september In de ochtend: verkeersexamen groep 8P 

28 september Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

12 t/m 17 
oktober 

Herfstvakantie 

22 oktober Verkeersexamen groep 8H 

 

Informatie uit de school 
 
Foutje in studiedagen nieuwsbrief 2 
De laatste studiedag moet zijn: 
Maandag 14 juni! 
 

Startgesprekken 
U wordt in de komende weken door de leerkracht(en) van uw kind uitgenodigd voor een startgesprek 
(vanaf groep 3 samen met uw kind) via Teams. Tijdens deze startgesprekken gaat het vooral om het 
kennismaken. Daarnaast bespreken wij hoe uw zoon/dochter de eerste weken heeft ervaren. 

 
Verkeersexamen groepen 8 (data zie hierboven) 

Binnenkort worden het uitgestelde  theoretisch verkeersexamen afgenomen bij de 
kinderen van de groepen 8. Naast het leren en oefenen van de informatie die zij in de 
klas krijgen en in groep 7 gekregen hebben, is er ook de website met oefeningen:: 
www.verkeerspleinamsterdam.nl Bij verkeerspleinamsterdam moeten de kinderen 
klikken op: 4 tot 12 jaar --> verkeersexamen en dan naar beneden scrollen. Dan vind 
je 3 examens. 
Ook op http://examen.vvn.nl/ staan oefenexamens. 
 
 
 

Stichting TSO zoekt nieuwe bestuursleden (zie bijlage) 
Vier jaar geleden is onze stichting TSO (tussenschoolse opvang) opgericht. 
Het bestuur van deze stichting heeft in samenwerking met de directie van de Westerparkschool een flinke 
bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van de TSO zoals : 

 TSO vrijwilligers hebben scholing gevolgd op het gebied van de Vreedzame school, communicatie  
en bedrijfshulpverlening. 

 Door de reorganisatie van de TSO vorig schooljaar hebben de kinderen nu meer ruimte om 
activiteiten te kiezen die ze graag willen doen. 

Na vier jaar is het voor de huidige bestuursleden tijd om de stokjes over te dragen aan nieuwe 
bestuursleden. Van 2 ouders zijn ook de kinderen van school! Wilt u meer weten, zich aanmelden? Mail 
dan naar admin@westerparkschool.nl! Het is fijn als er weer een compleet bestuur is.  
 
 
 



Schooltandarts  
Vanaf dit schooljaar komt er een nieuwe schooltandarts. Zijn naam is Eder Duarte en hij is deze week 
gestart in een portocabin op het van Hogendorpplein. Later in het jaar zal hij ook naar de van Hallstraat 
komen. Is uw kind niet ingeschreven bij de schooltndarts dan kan dit via  
- Onze website: https://jtv-amsterdam.nl/contact/aanmelden/  
- Email: eduarte@jtv-amsterdam.nl  of  info@jtv-amsterdam.nl  
- Telefoon/WhatsApp: 020 2117237 (tandarts) / 020 6166332 (algemeen)  
De veiligheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 kunt u op de website van de schooltandarts 
vinden: www.jtv-amsterdam.nl 

 
Scholierenvergoeding (zie ook info “pak je kans”) 
Met de Scholierenvergoeding krijgt u extra geld. Daarmee betaalt u bijvoorbeeld schoolreisjes, een fiets, 
bijles en spullen voor school, sport, muziek-, of dansles. U kunt er ook de Tussenschoolse opvang van 
betalen 

Gratis laptop of tablet basisschool  
Voor scholieren van 10, 11 en 12 jaar Uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst 
een computerles van 1,5 uur doen. 
 
Amsterdams beleid “pak-je-kans” (zie folder)  
Heeft u een minimum inkomen en kost het moeite om uw kind(eren) mee te laten doen met een 
sportvereniging, een muziekclub? Heeft uw kind een laptop nodig? Mogelijk komt u in aanmerking voor een 
bijdrage/vergoeding van de gemeente Amsterdam. Op school zijn foldertjes van “Pak-je-Kans” met 
informatie van de gemeente. Kost het moeite om via de computer de informatie te vinden of de 
formulieren in te vullen, dan kan de OKA u helpen.  
Kijk ook op de website: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans 
 
 

De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 17 september 2020, of zoveel eerder als nodig 

 
Bijlage bij deze Nieuwsbrief: 

Oproep bestuursleden TSO 
Folder Pak je Kans 
 


