
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 12, 28 januari 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

5 februari  Studiedag, alle kinderen vrij 

Vanaf 15 februari Rapportgesprekken via TEAMS 

22 tm 26 februari Krokusvakantie 

 

Informatie uit de school  
 
Beste ouders,     
 
Vandaag is mijn laatste werkdag op de Westerparkschool. Ik kwam tijdens 
een lockdown en ik vertrek in een lockdown. Een vervelende, bijna 
macabere situatie. Op een school behoor je kinderen te horen spelen, 
lachen en praten. Een stille school is niet leuk! 
Gelukkig heb ik het voordeel dat de collega's voor genoeg reuring zorgen. 
Op de Westerparkschool zijn de medewerkers voortdurend bezig om het 
beste uit zichzelf te halen en zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Dat ik daar een steentje aan heb 
kunnen bijdragen doet me goed.  
Ik verlaat de Westerparkschool met een dubbel gevoel: verdrietig, omdat ik afscheid moet gaan nemen. 
Tevreden en positief, omdat de nieuwe directeur, Werner Tillema, vol enthousiasme aan zijn nieuwe baan 
gaat beginnen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.  
 
Ik wens u en uw kinderen een mooie tijd toe op deze hele fijne school, waar ieder kind gezien wordt en 
ieder kind mag zijn wie hij/zij is.  
 
Mario Wormhoudt 

 

 
Schooltandarts  
De schooltandarts komt weer op de locatie van Hogendorpplein.  Vanaf 8 februari staat de Box op het plein 

voor de school. Mocht er nog geen school zijn, dan benadert de tandarts u voor een afspraak.  
 
RAPPORTEN 
De planning voor de rapporten voor de kinderen van groep 2 tot en met 7 is als volgt: 

- Op 12 februari krijgt uw kind het rapport mee met (vanaf groep 4) de CITO toetsresultaten tot eind 
vorig schooljaar en de methodetoetsen van het huidige schooljaar en uiteraard de bevindingen van 
de leerkracht.  

- Als we nog niet naar school mogen, komt er een ophaalmoment, dat via PARRO gemeld wordt. 
- In de week van 15 februari worden de gesprekken gepland via TEAMS met de ouders van de 

kinderen van de groepen 1 en 2 en de ouders en kinderen van de groepen 3 t/m 7.  
 

Door de verlengde lockdown  is het niet mogelijk om voor deze rapporten de LVS 
(Leerlingvolgsysteem/CITO) Midden toetsen af te nemen. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 7.  Met deze 
toetsen wachten we tot de kinderen weer een aantal weken onderwijs op school hebben gehad. De 
grafieken/uitslagen zullen we dus in een later stadium  apart van het rapport met u delen.  
 



 
 

Westerparkschool journaal 
Niet iedereen heeft het al gezien, maar…….. op onze website en op facebook staan al 2 afleveringen van 
onze razende reporters van het Westerparkschool journaal! Kijk op de website www.westerparkschool.nl 
of op Facebook.  
 
Stichting TSO zoekt nieuwe bestuursleden  
Ruim 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 was het mogelijk om de kinderen meer ruimte te 
geven  om activiteiten te kiezen die ze graag willen doen. (voor de coronacrisis)  

Na vier jaar is het voor de huidige bestuursleden tijd om de stokjes over te dragen aan nieuwe 
bestuursleden. Twee van hen hebben al geen kinderen meer op school. Gelukkig is er een aanmelding, 
maar we hopen dat er nog een paar ouders zich aanmelden. Wilt u meer weten, zich aanmelden? Mail 
dan naar admin@westerparkschool.nl! Het is fijn als er weer een compleet bestuur is.  (klik hier voor meer  
informatie over de rol van de voorzitter en het totale bestuur)  
 
Nieuw Programma Naschoolse Activiteiten  
In de bijlage ontvangt u de nieuwe brochure van DOCK met Naschoolse Activiteiten.  De brochure staat 
weer vol met een heleboel leuke cursussen voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, zoals bijvoorbeeld Teken- & 

Schilderwerk, Sieraden maken, Streetdance, Go Electro, Techniek en 
Kleuters in het Wild. De inschrijving start op vrijdag 5 februari vanaf 9 uur 
via de website https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/ op deze website 
vindt u ook meer informatie over alle activiteiten. Schrijf uw kind snel in 
want vol is vol!   
De activiteiten starten in de 2e week van maart, tenzij anders 
vermeld.  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.  
Sinds vorig jaar biedt DOCK de mogelijkheid om een cursus te doneren aan 
kinderen die het niet zo breed hebben. Door uw donatie kunnen kinderen 
voor wie dat niet vanzelfsprekend is, een voucher krijgen om ook hun 
talenten ontdekken. Op de inschrijfwebsite wordt u automatisch de 
mogelijkheid geboden te doneren.  

 
Wilt uw kind deelnemen aan een naschoolse activiteit maar heeft u moeite met het betalen ervan. Vraag 
dan een voucher aan bij Judith 020-6860144 of admin@westerparkschool.nl 
 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 11 februari 2021 of zoveel eerder als nodig 
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