
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 14, 4 maart 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

8 maart Schoolfotograaf op de locatie van Hogendorpplein 

11 maart Schoolfotograaf op de locatie van Hallstraat  

 

Informatie uit de school  
 
Corona 
De coronaperiode heeft voor veel mensen gevolgen. Zo werken veel mensen op dit moment vanuit huis. 
Voor de buren van de Westerparklocaties is dit niet anders. Tijdens het in en uitgaan van de school 
ondervinden buren met regelmaat overlast van spelende kinderen. Nou is het natuurlijk onhaalbaar om 
kinderen stil te laten zijn tijdens het buitenspelen. Toch willen we u verzoeken om in de omgeving van de 

school het volume waar dit kan te beperken, zo houden we rekening met elkaar. 

 

Wat zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden de komende periode? 
Het kan voorkomen dat een groep in quarantaine moet en dat u uw kind (onverwacht) thuis op moet 
vangen. 
 
Ik heb nog een laptop/ipad van school. Wanneer moet die terug naar school? 
We hebben de laptops en ipads weer hard nodig op school. Als u er nog eentje in uw bezit hebt, breng deze 
dan zo spoedig mogelijk terug naar school. 
 
Wat doet de school als een kind of leerkracht van een groep besmet is? 
In dit geval gaat de hele groep in quarantaine voor 5 dagen. De 5e dag kunt u uw kind laten testen. Na een 
negatieve testuitslag, afgenomen op de 5e dag, is uw kind weer welkom. 
 
Moet mijn kind op school een mondkapje op? 
Het advies van het RIVM is dat kinderen van groep 7 en 8 een mondkapje dragen in algemene ruimtes. 
Omdat gangen groot genoeg zijn om afstand te houden tussen de verschillende groepen, hoeft dit niet als 
de groep zich als geheel verplaatst. Als kinderen uit groep 6, 7 en 8 samenwerken met andere groepen, 
dragen zij een mondkapje. 
 
Sportkleding op gymdagen 
Voor de komende weken zullen wij net als afgelopen maanden nog niet omkleden voor de gymles in 
verband met het coronavirus. Ik wil jullie daarom vragen om op de dagen dat uw kind gym heeft hem /haar 
sportieve kleding te laten dragen waarin makkelijk bewogen kan worden. De kinderen dragen passende 
sportkleding en hebben aparte gymschoenen met witte zolen en het liefst zonder veters, nodig om mee te 
gymmen. Om blessures en beschadiging aan sierraden of horloges te voorkomen, worden deze niet 
gedragen tijdens de gymles. Het makkelijkst is als uw kind deze niet om heeft op gymdagen, zodat ze ook 
niet kunnen wegraken. Ik zie de kinderen weer met veel plezier tegemoet in de gymlessen!  
 
Sportieve groet,  
Meester Quincy  
 
 
 



 
Schooltandarts  
De schooltandarts komt binnenkort op de locatie van Hallstraat.   
 
Kriebelbeestjes  
Geen ouders in de school, betekent ook geen regelmatige luizencontrole. Wilt u alstublieft regelmatig zelf 
het hoofd van uw kind controleren? Op het internet (https://www.hoofdluizen.nl/hoe-vind-je-hoofdluizen) 
kunt u vinden hoe dat het beste kan. Heeft uw kind luizen of neten? Vertelt u het dan aan de leerkracht van 
uw kind. 
Tip: zet het in uw agenda. Een vast moment in de week waarop u uw kind kamt en controleert.  
 
Mission X 
Vanaf 1 maart t/m 23 april doen de groepen 5 t/m 8  mee met Mission X en trainen als een astronaut. 
Op reis door de ruimte voeren we wetenschappelijke activiteiten en experimenten uit om de missie te 
volbrengen. 
Samen verdienen we kilometers om op onze eindbestemming te komen: de Maan! 
 
Voorleeskampioen van de Westerparkschool gaat verder! 
Keesje Gulen, uit groep 6/7H, de voorleeskampioen van de Westerparkschool, is door naar de halve finale 
van de Voorleeswedstrijd! Er waren 34 schoolkampioenen in regio Amsterdam, daarvan zijn er 5 
door. Succes Keesje! 

 
De schoolfotograaf komt!  
Maandag 8 maart (van Hogendorpplein) en donderdag 11 maart (van Hallstraat) 
komt de schoolfotograaf. 
Er worden portretfoto’s gemaakt van alle kinderen en foto’s van broertjes en 
zusjes van de school en van de voorschool. Natuurlijk worden er ook groepsfoto’s 
gemaakt. De fotografen werken volgens de corona-richtlijnen. 
 
 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op  18 maart 2021 of zoveel eerder als nodig 
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