
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 19, 28 mei 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

3 juni Fietsexamen groep 8H en 8P, zie informatie in de nieuwsbrief 

15 juni Gastspreker over de oorlog in de groepen 8 

 

Informatie uit de school  
Zie hier het meest recente vlog: https://youtu.be/uKwIZaBfZIw  
 

Corona en thuistesten. 
De afgelopen periode zijn er een aantal besmettingen vastgesteld op school. Erg fijn dat ouders 
ons snel inlichten en soms zelfs preventief hun kind thuishouden bij het vermoeden van een 
besmetting. Daarnaast is er bij sommige ouders twijfel of een thuistest op de 5e dag voldoende is 
om weer uit quarantaine te mogen. Volgens het advies van de GGD is hier een thuistest niet 
voldoende maar moet er een afspraak gemaakt worden bij de GGD. Meer info op: 
https://lci.rivm.nl/informatie-ouders-basisonderwijs  
 

Bereikbaarheid school op 1 en mogelijk 2 juni 
Dinsdag 1 juni (met uitloop woensdag 2 juni) wordt er aan de digitale omgeving van school gewerkt. We 
zijn dan ook niet bereikbaar per telefoon.  U kunt wel afwezigheid mailen naar 
admin@westerparkschool.nl. Zodra het kan, lezen we dat uit. Mocht er onder schooltijd door school 
contact met u gezocht moeten worden omdat uw kind bijvoorbeeld ziek is, dan zullen we u bellen. Let dan 
op, want we doen dat met een afgeschermd (privé) nummer!  
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
In de vorige nieuwsbrief hebben we onderstaand bericht geplaatst. Van een aantal ouders hebben 
we al reactie ontvang. Om een goed beeld te krijgen van de oudertevredenheid, vragen we echter 
zoveel mogelijk ouders om deze in te vullen. Bent u de code kwijtgeraakt? Dan liggen er extra klaar 
bij de administratie. 
 
Bericht van vorige nieuwsbrief: Afgelopen week heeft u van ons een brief (inclusief een code) met het 
verzoek om mee te doen aan ons digitale oudertevredenheidsonderzoek gekregen. Per gezin is er een 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! 
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 PARRO 

Weet u het nog? PARRO is een snelle manier om ouders te informeren over het reilen en zeilen in de klas 
en belangrijke informatie te sturen. We gebruiken het intensief om u: 

- Belangrijke informatie over Corona door te geven 

- Te vertellen als we iets bijzonders gaan doen 

- Te laten zien waar de kinderen in de klas mee bezig zijn 

- Als er iets meegenomen moet worden voor een les, dit door te geven 

- Informatie over het leren van een toets te geven 

- Planning van (TEAMS) oudergesprekken te delen 

- …....... 
Het is dus belangrijk dat u de app op uw telefoon geïnstalleerd hebt en de informatie leest! 
Heeft u problemen met de app te activeren? Hebben we wel het goede mailadres? Check het! 

 
Fietsexamen groepen 8 op 3 juni 
Donderdag 3 juni doen de groepen 8 fietsexamen. Zij rijden op leenfietsen een uitgezette route in de 
omgeving van het Rembrandtspark. De groepen worden apart opgehaald door een bus en weer terug 
gebracht bij school.  
Groep 8H vertrekt om 11.40 bij school. De kinderen komen dus NIET thuis tussen de middag. Geeft u uw 
kind een lunch mee, zodat ze die voor vertrek op school kunnen eten. 
Groep 8P vertrekt om 12.30 uur bij school. Zij moeten dus eerder terug zijn tijdens de middagpauze.  

 
 
 
Na de oorlog 
Dinsdag 15 juni komt David Goudsmit in de groepen 8 vertellen over de belevenissen van zijn 
moeder tijdens de tweede wereldoorlog. 
 
De uitslag van de Kangoeroewedstrijd is binnen! 
De kangoeroewedstrijd is een wedstrijd met extra moeilijke rekenopdrachten. Iedereen heeft erg zijn best 
gedaan! 

  De winnaars:   
groep 5: Yeshayahu Estrada Stobbe (5P) 
groep 6: Xavier Verbockhaven (6H) 
groep 7: Charly Moll (7P) 

groep 8, en tevens het hoogste aantal punten van de hele school: Zeno Aalbers (8P) 
 
Gefeliciteerd!! 

 
De uitslag van de eindtoets groep 8 is er! 
Wij feliciteren onze leerlingen uit groep 8 met hun mooie cito eindscores. 
Wij zijn trots op deze onderwijsresultaten die aanzienlijk boven het 
landelijk gemiddelde liggen. Afgelopen week was in het nieuws dat de 
eindtoets voor de leerlingen van de groepen 8 landelijk iets minder goed is gemaakt dan de eerdere jaren. 
Dit geldt dus niet voor de Westerparkschool. Aan de normering is niets veranderd, wel aan het toetsadvies 
voor plaatsing in de brugklas.  

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 10 juni 2021 of zoveel eerder als nodig 
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