
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 21, 24 juni 2021 
 

Belangrijke data  

Datum Activiteit 

29 juni Laatste les weerbaarheid jongens en meisjes groepen 7 

1 juli Groep 6/7 H en groep 7P gaan plastic vissen 

2 juli De groepen 8 nemen afscheid. Ouders zijn apart uitgenodigd.  

6, 7 en 8 juli Alternatieve schoolreisjes! Lees goed de informatie voor de groep van uw kind! 

 
Groepen 6/7H en 7P gaan plastic vissen 
Op donderdag 1 juli gaan de groepen 6/ 7H en 7P plastic vissen in de Amsterdamse grachten. De activiteit 
begint met een uitleg over de plastic soep, het ontstaan van Plastic Whale en de do’s en don’ts op de boot 
door de schippers. Daarna gaan de kinderen anderhalf uur plastic vissen op de Amsterdamse grachten. 

 
Schooluitje 
Voor veel mensen was dit een bijzonder schooljaar waarin veel uitjes helaas niet door zijn gegaan. Om het 
jaar wel feestelijk af te sluiten organiseren we op ….een uitje in de buurt! We maken er een feestelijke dag 
van! Lees verder hieronder! 

 
Alternatief schoolreisje 
Helaas kunnen we dit jaar niet op schoolreisje. We hebben daarom een alternatief bedacht: de kinderen 

van de Westerparkschool gaan op dinsdag 6 juli, woensdag 7 juli OF op donderdag 8 juli op school aan 

allerlei sportieve activiteiten deelnemen. Dit zal plaatsvinden op de locatie Van Hogendorpplein.   

De kinderen van de midden- en bovenbouw worden om 08:30 uur op hun eigen schoollocatie verwacht. De 

locatie Van Hall, loopt samen met de juffen en meesters naar het Van Hogendorpplein.   

De groepen 1 en 2 worden op woensdag 7 juli tussen 08:45 en 09:00 verwacht op de locatie Van 

Hogendorpplein.   

Dit 'alternatieve schoolreisje' zal bestaan uit tal van leuke activiteiten die in een circuitvorm gedaan gaan 

worden. Belangrijk is dat uw kind goede (niet te warme) sportkleding meekrijgt en voldoende eten en 

drinken meebrengt. De activiteiten zullen tot 11:30 uur duren.  Daarna gaat uw kind weer naar de eigen 

klas. In de midden- en bovenbouw zorgt iedere leerkracht in de eigen groep voor een leuk programma.       

De indeling per groep is als volgt:   

 

Dinsdag 6 juli      - groep 3P, groep 6P, groep 6/7H, groep 7P starten in hun eigen klas op hun eigen locatie! 

Woensdag 7 juli  - groep 1/2A, groep 1/2B, groep 1/2F, groep 1/2G worden allemaal tussen 8.45 en 9.00 

uur op de locatie van Hogendorpplein verwacht! Ook kunnen alle kinderen hier op het van 

Hogendorpplein om 12.30 uur opgehaald worden! 

Donderdag 8 juli  - groep 3/4H, gr 4/5P, gr 5H  starten in hun eigen klas op hun eigen locatie!         

 

 



 

 

Formatiebrief 

In de brief met de groepsformatie 2021-2021 stonden een paar spelfoutjes. Er had moeten staan:              

Groep 1/ 2F: Malou Brauers                                                                                                                                         

Groep 1/ 2B: Rosemarijn Jansen 

Vakanties 2021/2022 

Hieronder de vakanties van schooljaar 2021/2022. De studiedagen en andere vrije dagen zullen in een 
volgende nieuwsbrief volgen. 
 
Zomervakantie 10 juli tot en met 22 augustus 2021 
Herfstvakantie 16 oktober tot en met 24 oktober 2021 
Kerstvakantie 25 december tot en met 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 19 februari tot en met 27 februari 2022 
Paasweekend 15 april en 18 april 2022 
Meivakantie 23 april tot en met 8 mei 2022 
Hemelvaartweekend: 26 en 27 mei 2022 
Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
Zomervakantie 16 juli tot en met 28 augustus 2022 
 
Corona en thuistesten 
We merken dat ondanks de dalende landelijke cijfers er nog met regelmaat groepen in quarantaine 
moeten. Ons dringende verzoek is daarom ook om uw kind bij verkoudheidsklachten thuis te houden en te 
laten testen bij de GGD. Op deze manier zorgen we dat we allemaal veilig naar school en aan het werk 
kunnen. Het is erg fijn dat ouders ons snel inlichten en preventief hun kind thuishouden bij het vermoeden 
van een besmetting.  Meer info op: https://lci.rivm.nl/informatie-ouders-basisonderwijs  
 
Informatie vanuit het Ouder Kind Team over KIES 
KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij 

meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de scheiding 

is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving samen 

met andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze 

misschien nog steeds meemaken. KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind 

sterker. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en 

vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van 

gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.  

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle kinderen die 

een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken. Na KIES hebben 

kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich zorgen over maken 

of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan voor hen best haalbare 

mogelijkheden.  

Woensdag 8 september start de KIES training in West, Bos&Lommer. Locatie: Stichting Samen Kracht, 

Haarlemmerweg 645 B, 1e verdieping. Aanvang: 15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen 

deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 augustus a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) 

digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de Ouder- 

en kindadviseur van uw school. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIES-coach Saskia Klein 

(info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende deelnameformulier kunt u mailen naar bovenstaand 

mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. 

https://lci.rivm.nl/informatie-ouders-basisonderwijs
mailto:info@kiesamsterdam.nl


 

 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen. Als                                                                          

Als bijlage ontvangt u een brief van Partou over de mogelijkheid van Voor Schoolse Opvang. Zij 

inventariseren de interesse.  

 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 8 juli 2021 of zoveel eerder als nodig 
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