
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 16, 1 april 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

2 april Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

5 april Vrij: Tweede Paasdag,  

6 april Start weerbaarheidslessen groepen 7, zie info in deze nieuwsbrief en de aparte brief 

7 april Verkeersexamen groep 7P (van Hogendorpplein) 

13 april Nationale Buitenlesdag 

 

Informatie uit de school  
 

Verkeersexamen groepen 7 
De leerlingen van de groepen 7 bereiden zich voor op het theoretisch verkeersexamen.   
Groep 7H (juf Loes en Loes) hebben vandaag examen gedaan en zijn allemaal geslaagd!!!  
 
Groep 7P (juf Ingrid/meester Jordy) hebben het examen op woensdag 7 april. Succes! 
De leerlingen hebben het 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 
 
Weerbaarheidslessen starten in de groepen 7  
Op dinsdag 6 april beginnen de groepen 7 met weerbaarheidslessen voor de jongens. De leerkracht voor de 
meisjes is in afwachting van haar vaccinatie en zal later beginnen op dinsdagen en de lessen inhalen.  De 
lessenreeks bestaat uit 10 lessen. Weerbaar zijn is opkomen voor jezelf in contact met jezelf en de ander. 
Het doel van deze training is om het gevoel van eigenwaarde bij het kind te vergroten, waardoor het meer 
vertrouwen in zichzelf krijgt. Hierdoor leert het kind voor zichzelf op te komen, voor zijn/haar eigen mening 
uit te komen en er naar te handelen.  (voor ouders van kinderen uit de groepen 7, wordt apart een infobrief 
verstuurd.  
 
Schooltuinen groepen 6 en 6/7 
De groepen 6  en 6/7 gaan binnenkort naar de schooltuin. Groep 6/7 gaat op woensdagochtend en groep 6 
op donderdagmiddag. Zij zullen aan het werk gaan in hun eigen tuintje. Geeft u de kinderen op de 

schooltuindag kaplaarzen (of schoenen die vuil mogen worden) mee en kleding 
aan die tegen een stootje kan? Ze kunnen dan de kaplaarzen/schoenen aan doen 
bij de tuin en de gewone schoenen weer als ze terug lopen. Via PARRO krijgt u 
bericht wanneer er gestart wordt.  

 

 
De Grote Rekendag 
Helaas kwam de informatie te laat op school om op 24 maart mee te kunnen doen. Gelukkig is er een 
tweede datum gepland en kunnen we op 23 juni nog een Grote Rekendag houden! 

http://www.tussenschoolenthuis.nl/


 

 

 
Gebruik van digitale media 
Ongewenst gedrag digitaal:  Het komt soms voor dat kinderen onderling digitaal pesten. Wij kiezen ervoor 
om niet alles af te bakenen maar kinderen correct gebruik te leren maken van digitale middelen. Dit geldt 
voor TEAMS, maar ook voor de telefoontjes. Mochten er vervolgens toch incidenten ontstaan lossen we 
deze samen (vreedzaam) op. Een belangrijk uitgangspunt bij ongewenste berichten is: Maak een screenshot 
of foto -Laat weten dat je iets niet wilt/blokkeer diegene. Laat ook aan een volwassene zien wat er is 
gebeurd.  Laten we samen, ouders en school, de kinderen leren verstandig met de digitale mogelijkheden 
om te gaan! 

 
Afmelden bij administratie of conciërge  
Bij ziekte of afwezigheid om andere redenen, kunt u dit bij de administratie of conciërge aangegeven: 
Telefonisch (locatie van Hogendorpplein: 020 6860144; locatie van Hallstraat: 020 6843754) 
Per mail: naar admin@westerparkschool.nl 
Persoonlijk bij de deur of het hek.  
We horen het graag voordat de les begint om 8.30 uur of 12.45 uur.  
 

 
Schoolfoto's 
Tot en met woensdag 7 april krijgt u bij bestelling van een foto een 
groepsfoto gratis! 
Ga naar www.sgoolfotografie.nl en klik op MIJN SGOOLFOTO'S 
Vul uw e-mailadres in en daarna de fotocode die op de kaart staat. 
Kies dan de foto die u wilt bestellen. 
 

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 
 
 
 
 
 

Boeken lenen bij de bibliotheek 
Het is bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) mogelijk om een pakket(je) met boeken voor uw kind 
te reserveren. Geef hierbij het AVI-niveau van je kind door. Weet u niet zeker op welk niveau uw kind leest? 
Vraag het de leerkracht. Kijk hiervoor op deze website. Ook is het mogelijk om boeken digitaal te lenen en 
te lezen (e-books), dus bijvoorbeeld op de tablet of laptop thuis. Meer informatie staat hier. Zo kunnen de 
kinderen toch door blijven lezen, ook al is de bieb dicht.  
 
 
 
 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op  15 april 2021 of zoveel eerder als nodig 
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