
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 9, 3 december 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

4 december Sinterklaasfeest op school 

17 december Kerstdiner in aangepaste vorm 

19 december t/m 
3 januari 

Kerstvakantie 

8 januari  Studiedag, alle kinderen vrij 

 

Informatie uit de school 
                            
Sintfeest op school   
Donderdag 3 december hebben groep 8P en 8H het 
Sinterklaasfeest gevierd, ze hebben prachtige surprises voor 
elkaar gemaakt. 

Vrijdag 4 december pakken de leerlingen van de groepen 6P, 7P, 5H en 6-7H 
hun surprises uit Ook is er een spelletjescircuit in de groepen 1-5 op het Plein 
en de groepen 1-4 op de van Hall. De leerlingen van groep 8 begeleiden 
dit. Sinterklaas en zijn Pieten zullen zeker ook van de partij zijn! 
De schooltijden zijn normaal. We verwachten alle leerlingen om 8.30 in de klas en om 12.35/ 12.40 kunnen 
ze weer naar huis. 
 
Kerstfeest op school                 
Donderdag 17 december zijn de kinderen om 11.45 vrij. In de avond willen we weer gezellig 

samen eten. Vanwege Corona mogen we geen eten voor elkaar meebrengen. 
We vragen ouders daarom om (een trommeltje met) eten voor alleen uw eigen kind 
mee te geven en indien nodig een bord, beker en bestek. De leerkracht deelt drinken 
rond en voor iedereen iets lekkers. (Dit is conform de richtlijnen van de GGD Amsterdam over 
decemberfeesten in de klas) In hun eigen groep maken ze er een mooi feest van. 
We starten om 17.00 uur en om 18.00 uur kunt u uw kind weer ophalen. Vanaf 16.45 uur mogen 

de kinderen naar binnen. Ouders mogen niet binnenkomen. Halen en brengen gebeurt op dezelfde 

manier als u nu gewend bent. We zullen u via de digitale kanalen wel een beeld geven van de sfeer! 
 
Voorleeswedstrijd 
Vanaf de Kinderboekenweek hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 voorgelezen in 
hun eigen groep. Elke groep heeft een groepswinnaar aangewezen. Zij hebben allemaal 
nog een keer mogen voorlezen terwijl het gefilmd werd voor de jury. We noemen en 
feliciteren ze hier:   
4/5P: Sep, 5H: Jasmijn, 6P: Mick, 6H: Franka, 7H: Keesje, 7P: Mohamed B, 8P: Inaya en 
8H: Zoë B. Zij hebben allemaal een boekje mogen uitzoeken en natuurlijk een 
“oorkonde” gekregen van de juryvoorzitter. Het was voor de jury weer een lastige opdracht om de winnaar 
van de groepen 5 en 6 en die van de groepen 7 en 8 aan te wijzen. De winnaar van de groepen 5/6 is Sep 
Dijkhuizen. De winnaar uit de groepen 7 en 8 is ook de schoolwinnaar, die ons mag vertegenwoordigen in 
de Amsterdamse voorleeswedstrijd. Dit is Keesje Gulen uit 7H, die als beste voorlezer van de 
Westerparkschool is gekozen! Gefeliciteerd Keesje!  
 
 



 

Corona info 
 
TOELICHTING OP COMPUTERPROGRAMMA’S  
In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat de school zich bezighoudt met voorbereidingen op een 
eventuele lockdown. Dat hopen we uiteraard niet, maar we moeten voorbereid zijn op een situatie van 
onderwijs op afstand. Uw kind krijgt dan via pc, laptop of ander device onderwijs. Er wordt dan gebruik 
gemaakt van diverse programma’s, die voor de kinderen vanzelfsprekend zijn, maar misschien voor u 
onbekend.  Een korte toelichting:  
SNAPPET: “Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen.” (bron: website Snappet). In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in een 
werkboek of schrift doen. Wij doen dit via speciale tablets van Snappet zelf. Het is ook mogelijk om de 
opdrachten op een computer te doen. In Snappet staan duizenden opdrachten. Bij een eventuele lockdown 
kunnen de kinderen met een inlogcode voor SNAPPET thuis aan de slag. Wij gebruiken SNAPPET in de 
groepen 6/7H, 7P. 8H en 8P.  
ZULUCONNECT:  biedt het gemak van één login voor alle schoolapplicaties en het is de plek om eenvoudig 
lessen te maken, delen en arrangeren zonder direct afscheid te nemen van de vertrouwde methoden. Op 
ZULUCONNECT staan ook programma’s die alleen in de schoolomgeving werken en dus niet thuis.   
YURLS: is een service waarmee je websites, filmpjes, RSS-feeds en nog veel meer kunt verzamelen, ordenen 
en delen met leerlingen.  
TEAMS: een samenwerkingstool van Microsoft. Je kan via TEAMS bellen, chatten, videobellen en 
videovergaderen. School gebruikt dit o.a. voor het geven van instructie aan de kinderen tijdens onderwijs 
op afstand.   
De chatfunctie van TEAMS blijkt helaas niet uitgezet te kunnen worden. Daar kunnen nadelen aan 
zitten.  Wij vragen u om extra alert te blijven als uw kind(eren) met TEAMS bezig is/zijn.   
 
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 leerkrachten 
In de vorige nieuwsbrieven werd de aandacht gevestigd op het tekort aan leerkrachten. De afgelopen 
periode en nu recentelijk weer ziet onze fijne school zich geconfronteerd met collega's die zelf positief zijn 
getest op COVID-19 en/of hun partners zijn positief.  Hierdoor moeten onze collega's tijdelijk in 
quarantaine. En dan worden medewerkers ook wel eens 'gewoon' ziek. Want dat gaat ook gewoon door. 
Tot op heden heeft de school de afwezigheid van de medewerkers goed op weten te vangen. Ik wil hier 
graag uw aandacht op vestigen en op deze plek een grote OPSTEKER geven aan onze mensen die bereid zijn 
om extra te komen werken. Heel veel dank hiervoor!  
 
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/ 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 17 december 2020, of zoveel eerder als nodig 

 

https://www.aslanmuziek.nl/cursus/theaterdag/?fbclid=IwAR17bNGOJ1krGgjV5116AV_WNUwfx674lJLtk7xG8xejPhR5-ZkQ516nU9s
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
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