
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 13, 28 januari 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

Week van 15 
februari 

Via TEAMS rapportgesprekken. Vanaf groep 3 ouder met kind.  

22 tm 26 februari Krokusvakantie 

 

Informatie uit de school  
 
We zijn weer naar school! 
Wat zijn de meesters en juffen blij dat ze de kinderen weer op school kunnen zien! U heeft daar de laatste 
weken veel post van ons over gehad. Nu doen we met zijn allen ons best om gezond te blijven en de draad 
weer op te pakken. Daar hoort ook het helpen met lezen bij van de oudere met de jongere leerlingen.  
De oudere kinderen (vooral de groepen 8) zijn blij dat ze weer met kleine groepjes kunnen lezen uit de 
lagere klassen. Om onderlinge besmettingen te voorkomen vragen we de kinderen uit de hoogste groepen, 
die met een groepje lezen, een eigen mondkapje mee te nemen om tijdens het lezen op te zetten.  

 
Schooltandarts  
De schooltandarts komt weer op de locatie van Hogendorpplein.  Als de weersomstandigheden het 
toelaten staat vanaf 15 februari 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 groep 7 is als volgt: 

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

- 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. U heeft een 
uitnodiging via PARRO gehad om in te tekenen.  

- De leerlingen van de groepen 8 hebben al een gesprek gehad en krijgen hun rapport mee.  
 

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 
uitslagen/grafieken zullen we dus in een later stadium apart van het rapport met u delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma Naschoolse Activiteiten: Let op nog 3 dagen de tijd om aan te melden!   
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!   
Er zijn al veel kinderen aangemeld, maar er is nog plek! Zondag 14 
februari sluit de aanmeldingsperiode. Daarna is er alleen nog plek als een 
activiteit niet vol is! 
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.  
 
Wil 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  4 maart 2021 of zoveel eerder als nodig 
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