
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 15, 18 maart 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

24 maart Grote Rekendag: veel rekenactiviteiten op school! 

1 april Verkeersexamen groep 7H (van Hall) 

2 april Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

5 april Vrij: Tweede Paasdag,  

6 april Verkeersexamen groep 7P (van Hogendorpplein) 

 

Informatie uit de school  
 

Vlog 18 maart 
Via deze link ziet u de nieuwe vlog vanuit de directie: https://youtu.be/JKZXvaWGmmE 
 

De Grote Rekendag 
We doen dit jaar mee aan “De Grote Rekendag” op 24 maart. De hele school is dan met rekenactiviteiten 
aan de slag. Het thema dit jaar is: Op rekenreis! 
Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op 
waar de kinderen de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 

Verkeersexamen groepen 7 
De leerlingen van de groepen 7 bereiden zich voor op het theoretisch verkeersexamen. Groep 7H (Juf 
Loes/juf Loes) hebben op donderdag 1 april het examen en groep 7P (juf Ingrid/meester Jordy) op dinsdag 
6 april.  
De leerlingen hebben boekje met de regels en de borden om te leren al thuis. 
Hierin staat alle leerstof die nodig is om het examen te halen. Verder worden er natuurlijk verkeerslessen in 
de klas gegeven. 
Wat kunt u doen? 
Bespreek de verkeersregels bijvoorbeeld als jullie samen deelnemen aan het verkeer.  Doe een 
verkeersborden quiz. Let op de tekens op de weg, wat betekenen ze. Stel eens een vraag uit het 
verkeersboekje. Veel verkeerleer plezier! 
Kijk ook eens op www.tussenschoolenthuis.nl 
 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is in principe vrijwillig, maar het is belangrijk dat voor ieder kind de ouderbijdrage betaald 
wordt.  
Al meer dan 73% heeft de ouderbijdrage betaald. Denkt u ook aan het betalen? Mocht u de brief met de 
informatie kwijt zijn, mail dan naar admin@westerparkschool.nl 
 

De onderbouw zoekt: 
Reservekleding voor als er een keer een ongelukje is. Heeft u nog joggingbroeken, 
onderbroeken, sokken thuis die niet meer gebruikt worden? Wij zijn erg blij als we die mogen 
hebben en gebruiken!  
Heeft u wel eens uw kind met een geleende onderbroek/joggingbroek van school terug 
gekregen? Kunt u dan die kleding terugbrengen?  
 

https://youtu.be/JKZXvaWGmmE
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Schoolbibliotheek 
De bibliotheekcommissie is bezig met het actualiseren van het boekenaanbod in 
onze bibliotheek. We inventariseren of het huidige aanbod 
nog past bij deze tijd en kopen nieuwe boeken. Hierbij 
vragen we natuurlijk ook naar de mening van de kinderen. 
Tweedehands boeken zijn echter ook van harte 

welkom! Wellicht heeft u thuis nog kinderboeken liggen waar uw eigen kind van 
genoten heeft maar inmiddels is 'uitgegroeid'? We houden ons dan van harte 

aanbevolen!  
 
 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op  1 april 2021 of zoveel eerder als nodig 
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