
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 18, 12 mei 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

13 en 14 mei Suikerfeest en Hemelvaart 

19 t/m 21 mei Alternatief kamp groepen 8; via de mail is een kampboekje verstuurd 

24 mei Pinksteren  

3 juni Gastspreker "na de oorlog” in de groepen 8 
 

Informatie uit de school  
 

Suikerfeest 
Een aantal van onze gezinnen viert komende dagen het Suikerfeest, ter 
afsluiting van de Ramadan. Wij wensen u een mooi feest toe! 

 
 
 

Corona 
Voor de vakantie zijn er op school een aantal coronabesmettingen vastgesteld bij leerlingen. Wij doen er op 
school alles aan om coronabesmettingen te voorkomen maar merken dat het soms lang duurt voordat het 
bron- en contactonderzoeksteam van de GGD contact heeft opgenomen met ons. Wilt u daarom zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan de administratie als u in quarantaine gaat of dat er corona is vastgesteld in uw 
gezin? Daarnaast een dringend verzoek om kinderen met coronagerelateerde klachten / 
verkoudheidsklachten niet naar school te laten gaan. 

 
oudertevredenheidsonderzoek 
Volgende week krijgt u van ons een brief (inclusief een code) met het verzoek om mee te doen aan ons 
digitale oudertevredenheidsonderzoek. Per gezin is er één code beschikbaar. Mochten er per gezin meer 
codes nodig zijn (bijvoorbeeld door een echtscheiding) dan kunt u die opvragen bij onze administratie. Het 
is voor ons belangrijk om te weten hoe ouders denken over onze school. Wij hopen op uw medewerking! 
 
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.  
 

 Kom op tijd!   
 De school begint ’s morgens om 8.30 uur en in de middag om 12.45 uur. Zorgt u   
ervoor dat uw kind om tijd in de klas is, want zowel voor uw kind, als de leerkracht en 
andere kinderen is het fijn als er tegelijk met de ochtend of de middag gestart kan worden.  

Dus iets eerder de deur uit en ze hebben hun jassen uit en hun tas opgehangen en zijn op tijd in de klas.  
Daarnaast is te laat komen ook ongeoorloofd schoolverzuim en moet de school dit na een waarschuwing, 
melden aan de leerplichtambtenaar.       
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Ouderbijdrage 

Helaas hebben we nog steeds te maken met Corona en beperkende maatregelen. We willen hierin onze 

verantwoordelijkheid blijven nemen. We hebben er daarom voor gekozen om niet op het gebruikelijke 

schoolreisje te gaan. 

Wel willen we graag per groep - binnen de mogelijkheden - iets leuks met de kinderen ondernemen. We 

zoeken nog naar leuke invullingen hiervan. 

Dit wordt betaald uit de beschikbare gelden vanuit het ouderfonds en er zal daarom geen tweede deel van 

de ouderbijdrage geïnd worden. 

Vorig jaar zijn we ook niet op schoolreisje geweest. Een deel van het geld dat hierdoor over was, is besteed 

aan nieuwe Wetenschap en Techniek materialen voor de groepen 3 tot en met 8 en educatief materiaal 

voor onderzoekend en ontdekkend leren voor de groepen 1-2. 

Er wordt al enthousiast gebruik van gemaakt! 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mediawegwijs 
In de komende weken krijgen alle groepen een of twee lessen door gastdocenten van Mediawegwijs. Vorig 
schooljaar hebben zij ook al lessen in digitale vaardigheden bij ons op school gegeven, maar door de 
lockdown hadden we nog lessen tegoed. Zij geven medialessen met materialen die op school niet 
voorhanden zijn.  
 
 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op  27 mei 2021 of zoveel eerder als nodig 
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