
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 7, 5 november 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

6 t/m 13 
november 

Week van de Mediawijsheid, informatie zie in deze nieuwsbrief 

16 november Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

 

Informatie uit de school 
 

Stadspas  
Heeft uw kind een Stadspas? U kunt met deze stadspas ook uw ouderbijdrage 
voldoen. U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Judith van der Vegt. Zij is 
de hele maand oktober en november op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.15 

en 8.45 bij de voordeur op de locatie Van Hogendorpplein en op dinsdag en donderdag tussen 8.15 en 8.45 
bij de voordeur op de locatie Van Hallstraat. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de 
ouderbijdrage op de rekening van de school stort. Lukt het niet op bovenstaande tijden, maak dan 
telefonisch een afspraak.  

 
Laatste lessen blok 1 van Aslan en start blok 2 
Vrijdag 6 november krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de van Hallstraat de laatste dramales 
en op het van Hogendorpplein wordt de laatste muziekles gegeven. In het volgende blok, dat 13 november 
start krijgen de groepen op het van Hogendorpplein wekelijks theaterlessen en de groepen op de van 
Hallstraat danslessen.  
 
Week van de Mediawijsheid  
Van vrijdag 6 november t/m vrijdag 13 november doen wij als school, 
net als de vorige jaren, mee met de week van de Mediawijsheid. 
Tijdens deze week besteden we extra aandacht aan Mediawijsheid. Dit 
doen we door voor alle groepen lessen in de klas te verzorgen.  
De groepen 1-2, groep 3P en groep 3-4H gaan aan de slag met QR-codes. De kinderen kunnen dan met een 
tablet de QR-codes scannen, die door de klas hangen en zullen dan naar verschillende online leerspelletjes 
geleid worden.   
De groepen 4-5P en 5H gaan coderen. Waarbij ze spelenderwijs kennismaken met coderen.  
Groep 6P gaat aan de slag met levende tekeningen. De kinderen zullen met een tablet hun tekeningen tot 
leven brengen.  
De groep 6-7H, groep 7P, groep 8H en groep 8P gaan meedoen met Mediamasters. MediaMasters is een 
spannende game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het 
spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Onderdelen van deze game 
kunnen ook thuis worden gespeeld om extra punten te verdienen.   
 
De Vreedzame School 
Wij zijn bijna klaar met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok 

is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. Lees hier de Nieuwsbrief van 

De Vreedzame School. 

 
 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/nieuwsbrief_ouders_blok_2-2020-2021.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/nieuwsbrief_ouders_blok_2-2020-2021.pdf


Feesten in coronatijd 1 
Natuurlijk vieren we het Sinterklaasfeest met de kinderen op school en ook voor Kerst hebben we goed 
nagedacht over hoe we daar in coronatijd ook een gezellige tijd van kunnen maken.  
Dat het anders zal zijn dan andere jaren, zal duidelijk zijn. Voor nu alvast voor u van belang: 
Natuurlijk komt Sint, alleen wordt hij met zijn Pieten niet buiten ontvangen!  
We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief, Parro en de mail!  
 
Feesten in coronatijd 2 
Van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hebben we het verzoek gekregen om het volgende bij u 
onder de aandacht te brengen, lees hier over de Dringende oproep: ga niet langs de deuren met Halloween 
en Sint-Maarten 
 
CORONA  
Dagelijks worden we geconfronteerd met de aspecten rond Corona. Ook op school zijn wij bezig met 
situaties “wat…als…”. Hoewel het kabinet meerdere malen heeft aangegeven dat een lockdown niet voor 
het basisonderwijs zal gelden, blijft de mogelijkheid van een organisatorische lockdown wel aanwezig. Bij 
een positief testresultaat van meerdere medewerkers, die dan geruime tijd in quarantaine dienen te 
blijven, kan het voorkomen dat school in overleg met AWBR en GGD het besluit zal gaan nemen om een 
periode de schooldeuren te gaan sluiten. Uiteraard hopen wij dat dit niet het geval is, maar het blijven 
onzekere tijden.  Kijk hier voor de update Corona voor de ouders/verzorgers van leerlingen van de AWBR. 

 
ONDERWIJS OP AFSTAND EN WERKEN MET TEAMS  
Wanneer er sprake is van onderwijs op afstand maakt onze school gebruik van TEAMS. In de klas worden de 
kinderen al vertrouwd gemaakt met het werken met dit programma. In TEAMS zit ook een chatfunctie. Het 
blijkt vooralsnog niet mogelijk om deze chatfunctie uit te zetten. Daar kunnen nadelen aan zitten. Wij 
vragen aan u als ouders om alert te blijven als de kinderen op TEAMS zitten. Voor de volledigheid voegen 
wij enige relevante links toe:  
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Factsheet-Media-in-het-gezin.pdf  
https://www.ed.nl/eindhoven/tips-voor-ouders-die-worstelen-met-het-social-media-gebruik-van-hun-
kind~a72fc370/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
 
CONTACT MET DE SCHOOL 
Door al het gedoe rond Corona is het contact met de school minder en anders dan wij gewend zijn. Wij 
hebben de startgesprekken hierom al naar voren gehaald en zijn de nieuwe PARRO-app gaan gebruiken, 
waarin de leerkrachten melden en laten zien waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. Of suggesties 
geven waar de kinderen mee geholpen kunnen worden. Het kan voorkomen dat u als ouder behoefte heeft 
aan meer informatie over uw kind. Via het mailadres van de leerkracht 
(voorletterachternaam@westerparkschool.nl) kunt u contact opnemen met de leerkracht voor nadere 
informatie.   

 
DEVICE THUIS? 
U hebt van de leerkracht van uw kind(eren) per mail de vraag gekregen om te antwoorden of er thuis een 
device (laptop, I-pad, tablet, PC) aanwezig is, zodat uw kind(eren) thuis hun schoolwerk kunnen maken en 
contact via TEAMS mogelijk is. Graag daar op antwoorden, dan kunnen we snel aan de slag. 
 

Afwezigheid medewerkers 
Het is al eerder aangegeven dat door de Coronaperikelen het leerkrachtentekort min of meer 
onopvallend naar de achtergrond is geschoven. Het blijft een fiks probleem. Binnen onze 
mogelijkheden proberen we de afwezigheid van medewerkers zo goed als het kan op te lossen. 
Vaak vragen we of onze parttime medewerkers extra willen werken. Soms lukt dat en soms lukt 
dat niet. We streven ernaar om de ouders daar in een zo'n vroeg mogelijk stadium over te 
informeren.  
Vanwege de richtlijnen vanuit Corona kunnen medewerkers nu vaker afwezig zijn dan normaal:  

 Medewerker heeft Coronagerelateerde klachten en dat houdt in verplicht testen, wachten op de 
uitslag en mag niet komen werken 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Persbericht-VRAA-Dringende-oproep-ga-niet-langs-de-deuren-met-Halloween-en-Sint-Maarten.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Persbericht-VRAA-Dringende-oproep-ga-niet-langs-de-deuren-met-Halloween-en-Sint-Maarten.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Update-corona-ouders-en-verzorgers-leerlingen-AWBR-5-11-2020.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Update-corona-ouders-en-verzorgers-leerlingen-AWBR-5-11-2020.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Factsheet-Media-in-het-gezin.pdf
https://www.ed.nl/eindhoven/tips-voor-ouders-die-worstelen-met-het-social-media-gebruik-van-hun-kind~a72fc370/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ed.nl/eindhoven/tips-voor-ouders-die-worstelen-met-het-social-media-gebruik-van-hun-kind~a72fc370/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


 Partner of huisgenoot positief getest, medewerker moet in quarantaine blijven en mag niet komen 
werken.  

En dan kunnen medewerkers ook 'gewoon' ziek worden. De afgelopen periode zijn op de locatie Van 
Hogendorpplein twee medewerkers langer dan een week afwezig geweest en dat hebben we goed op 
kunnen vangen. Met dank aan de collega's die extra zijn komen werken. Slechts één dag hebben we geen 
oplossing kunnen vinden, maar hebben ouders daarover bijtijds kunnen informeren.  
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 19 november 2020, of zoveel eerder als nodig 

 

https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/

