
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 10, 17 december 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

19 december t/m 
3 januari 

Kerstvakantie 

4 januari Start online lessen en activiteiten 

8 januari  Studiedag, alle kinderen vrij 

 

Informatie uit de school 
                            
Tweede lockdown  

De tweede Lock down is een feit en de medewerkers verdienen een compliment voor de wijze waarop zij 

snel en efficiënt geschakeld hebben om de schoolmaterialen voor de kinderen gereed te maken. Deze 

gehele operatie is goed verlopen.   

Nieuwe directeur begint op 1 februari  

Alle ouders hebben donderdag een brief van de heer Theo Hooghiemstra, bestuurder AWBR, ontvangen 

waarin staat vermeld dat de nieuwe directeur van de Westerparkschool, Werner Tillema, met ingang van 1 

februari 2021 zal gaan beginnen. Mario Wormhoudt zal ook nog in januari de functie van interim-directeur 

blijven vervullen.   

Leuk nieuws! Uitslag Beverwedstrijd 

De uitslag van de Beverwedstrijd, een landelijke wedstrijd met uitdagende opdrachten. 
Beste van de school groep 7/8: Zeno Aalbers (8P), met nul fouten!! Dat is echt heel knap!! 
Beste van de school groep 5/6: Zeyneb ait Errami (6P), supergoed gedaan! 

Beste van groep 7: Lokman Bademci (7P), gefeliciteerd! 
Beste van groep 5: Tibor Valstar (5H), gefeliciteerd! 
Hopelijk komt er nog een tweede ronde voor Zeno, maar niets is zeker in deze tijd... 
 
Info van Aslan (zij verzorgen op school, muziek, dans en dramalessen) 
Vindt je kind (6 tm 12 jaar) toneelspelen of dansen het leukste wat er is? 
Kom 21 en/of 22 dec naar de Aslan Theater en/of Dansdag en maak op speelse wijze kennis met toneelspelen, 
dansen en muziektheater! 
Aan het eind van de dag laat je op een echt podium zien wat je hebt geleerd. 
Meer info en aanmelden via: 
[www.aslanmuziek.nl/cursus/dansdag/]https://www.aslanmuziek.nl/cursus/dansdag/   
https://www.aslanmuziek.nl/cursus/theaterdag/ 
 
MidwinterMokum -> activiteiten in de Kerstvakantie 
In de onderstaande link vindt u informatie en de inschrijvingspagina. 
Midwintermokum: Kicks & Fun sportkamp - Gemeente Amsterdam  
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/uitjes-kinderen/midwintermokum-kicks-fun-
sportkamp/   
Voor de deelnemers met een stadspas is er een mooie kortingsactie maar natuurlijk is iedereen welkom 
ook zonder stadspas. 
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Wij wensen alle ouders en kinderen een heel fijne Kerstvakantie, 
een mooi begin van 2021 en blijf gezond! 

 

 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 14 januari 2021 of zoveel eerder als nodig 
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