
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 17, 15 april 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

Week 19 april Sport- en spel buiten, tijdens de gymlessen 

20 en 21 april Eindtoets basisonderwijs groepen 8 (in de ochtend) 

26 april t/m 7 
mei 

meivakantie 

13 en 14 mei Hemelvaart 

19, 20, 21 mei Alternatief schoolkamp groepen 8. Ouders worden apart per mail geïnformeerd.  

 

Informatie uit de school  
 

Verkeersexamen groepen 7: alle kinderen geslaagd! 
Van groep 7H wisten we het al. Nu hebben ook de kinderen van 7P het examen gedaan. Jammer genoeg 
was één leerling ziek, maar de rest is allemaal geslaagd! Goed geleerd allemaal!  
 

Bericht uit de gymzaal 
In het begin van de corona zijn er andere regels gekomen betreft het omkleden en het gebruik van de 
kleedruimtes. Deze regels zijn op dit moment niet meer van kracht en dus betekent dit dat de leerlingen 
van de groepen 4 t/m 8 weer mogen omkleden in de kleedruimtes. De groepen 1/2 en 3 kleden zich om in 
de klas. De leerlingen zitten alleen met hun eigen klas (jongens en meisjes gescheiden) in een kleedruimte, 
wat is toegestaan. Contact met andere groepen is daarom niet aan de orde. Wij verwachten dat uw kind 
passende sportkleding en aparte gymschoenen met witte zolen draagt tijdens de gymlessen. De 
sportkleding wordt geregeld meegegeven om gewassen te worden. Dit is niet alleen hygiënisch voor uw 
kind, maar ook voor de andere leerlingen in de gymles. Om blessures en beschadigingen aan sieraden of 
horloges te voorkomen, worden deze niet gedragen tijdens de gymles. Het makkelijkste is als uw kind deze 
niet om heeft op gymdagen, zodat dit ook niet kan wegraken.  
 
Sport- en spel buiten 
In de week van 19 april gaan de groepen tijdens hun eigen gymles rond de school (locatie van 
Hogendorpplein) buiten sporten. Zorgt u ervoor dat uw kind op de gymdag sportieve kleding en schoenen 
aan heeft en ook dat er rekening met de temperatuur gehouden wordt? (extra trui/vest) 

 
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.  
 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is in principe vrijwillig, maar het is belangrijk dat voor ieder kind de ouderbijdrage betaald 
wordt.  
Al meer dan 78% 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 
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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.  
 

BSO weer open en Naschoolse activiteiten starten weer. 
Op de persconferentie van 13 april is verteld dat de buitenschoolse opvang weer open mag vanaf 19 april 
voor alle kinderen die daar al gebruik van maakten.  
Voor de Na Schoolse Activiteiten, die in de buurt georganiseerd worden, betekent dat ook dit van ons 
bestuur AWBR weer mag. Door het opengaan van de BSO en het starten van de NSA, is het niet meer 
mogelijk om kinderen zoveel mogelijk bij de eigen groep van de klas te houden. Kinderen komen dan meer 
in aanraking met kinderen uit andere groepen en van andere scholen. Zowel voor de BSO als de NSA geldt 
wel dat we van u verwachten, dat u zelf een goede afweging maakt over de risico’s op een besmetting met 
Corona en school goed op de hoogte houdt van mogelijke besmettingen bij deze activiteiten.  Ook vragen 
we u om ons via admin@westerparkschool.nl te mailen dat u kind naar de BSO en/of NSA gaat en naar 
welke BSO/NSA.  
 
Open Dag Aslan Academie 
Op zaterdag 17 april om 13:30 organiseert Aslan een online Open 
Dag voor de Aslan Academie, de talentafdeling van Aslan 
Muziekcentrum. Hou je van muziek, dans of theater? Bij de Aslan 
Academie kun je je creatieve talent maximaal ontwikkelen. Meld 
je snel aan, doe mee met alle workshops en maak kennis met de 
talentopleidingen Aslan Academie Junior, Aslan Academie 
Opleiding, Music & Sound Design en Vooropleiding 
Kunstvakopleiding.  
  
Programma en aanmelden: 
  
https://www.aslanmuziek.nl/agenda/open-dag-aslan-
academie/  
  
Meer info over de Aslan Academie? Kijk op: 
aslanmuziek.nl/aslan-academie  
 
 
Voetbalkamp in de meivakantie 
In sportpark de Eendracht wordt op 3, 4 en 5 mei een voetbalkamp georganiseerd.  
In de onderstaande link vindt u meer informatie en de inschrijvingspagina. 
  
www.urbantalentacademy.nl/voetbalkamp-meivakantie/ 
  
Voor de deelnemers met een stadspas is er een mooie kortingsactie maar natuurlijk is iedereen welkom 
ook zonder stadspas. 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op  12 mei 2021 of zoveel eerder als nodig 
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