
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2020/2021, nummer 22, 8 juli 2021 

Belangrijke data  

Datum Activiteit 

10 juli tot en met 
22 augustus 

Zomervakantie 

23 augustus Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 

 
Wijzigingen in de formatie 
Helaas heeft Jeroen van Driel op de valreep van dit schooljaar zijn ontslag genomen. 
Hij gaat aan de slag bij het ministerie van OC&W. Wij zijn Jeroen dankbaar voor wat hij afgelopen jaar voor onze 
school heeft gedaan en wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan! 
 
De startformatie komt er daarom anders uit te zien: 
 

• Groep 1-2A Gonnie Roekevisch  (4 dagen) en LIO Aouatif Zejli (2 dagen) 

• Groep 1-2B Netty Reininga (2 dagen) en Rosemarijn Jansen (2dagen) Er wordt nog een oplossing gezocht voor 
1 dag 

• Groep 3H Esther van der Krol (4 dagen) (voorlopig Jordy Pieters 1 dag) 
 
Vanwege de onderbezetting zal er vrijdagochtend voorlopig geen school zijn voor de jongste kleuters (4-jarigen). Als 
dit een probleem is voor ouders laat u ons dat dan weten. Er is een vacature uitgezet voor een leerkracht in de 
onderbouw, wilt u deze ook in uw netwerk delen? Zie bijlage van deze nieuwsbrief. Na de vakantie hopen wij u verder 
te kunnen informeren 
 
Vakantieactiviteiten 
In deze nieuwsbrief staan veel vakantieactiviteiten en tips. 
 
Vakanties en Studiedagen 2021/2022 

Vakanties en vrije dagen: Studiedagen team, kinderen vrij:  
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 

Vrijdag 10 september 2021 
Maandag 27 september 2021 
Vrijdag 19 november (Locatie Plein) 
Maandag 22 november 2021 (Locatie van Hall) 
Vrijdag 4 februari 2022 
Maandag 28 februari 2022 
Vrijdag 3 juni 2022 
Woensdag 15 juni 2022 
Maandag 4 juli 2022 

 
Advertentie: gezocht Juniorgidsen voor Open Monumentendag Amsterdam 

 Open Monumentendag Amsterdam is ook op zoek naar kinderen/jongeren van 8 tot 18 jaar die het leuk zouden 

vinden om rond te leiden in een monument. 
  
De juniorgidsen komen vooraf enkele keren bij elkaar om meer te leren over monumenten en om te oefenen met 
rondleiden. Op 11 en 12 september zullen zij vervolgens rondleidingen verzorgen in bijzondere monumenten tijdens 
Open Monumentendag Amsterdam. Ter afsluiting worden de juniorgidsen in het zonnetje gezet met de uitreiking van 
het officiële juniorgidscertificaat. 
  
Voor meer informatie en aanmelden zie: https://formulier.amsterdam.nl/thema/vrije-tijd/open-
monumentendag/juniorgidsen/ 

https://formulier.amsterdam.nl/thema/vrije-tijd/open-monumentendag/juniorgidsen/
https://formulier.amsterdam.nl/thema/vrije-tijd/open-monumentendag/juniorgidsen/


 

 

 

We vonden het heel fijn dat jullie ons dit jaar op afstand zo goed geholpen hebben met: 
- Het thuisonderwijs aan jullie kinderen 
- En het netjes buiten de school op de kinderen wachten 
- Samenwerken via TEAMS om te overleggen en over oplossingen na denken 
- Als we elkaar wel moesten ontmoeten, de afstand bewaren 
- Begrip hebben voor een dagje geen school door testen/ziek zijn van een leerkracht 

We hebben er met jullie en vooral jullie kinderen een heel fijn schooljaar van kunnen maken, binnen de 
mogelijkheden die we kregen vanuit de richtlijnen van het RIVM.   
 
 
 
Vakantietips en activiteiten - Lekker lezen in de vakantie 
Lezen in de vakantie is fijn en ook goed voor de kinderen om het te blijven 
doen. De OBA (bibliotheken in Amsterdam) hebben weer de mogelijkheid 
om e-boeken en luisterboeken te lenen.  

Zomeractie: gratis lezen   

Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen alle kinderen gebruikmaken van de zomeractie van de Online Bibliotheek.  
Zij kunnen gratis 10 e-books en 10 luisterboeken lenen.  
Deze titels zijn ook zonder OBA-lidmaatschap beschikbaar.   
Gebruik de onderstaande link! 
https://www.oba.nl/collectie/boek-n-
trip.html?utm_source=OBA%20School%20Primair%20Onderwijs&utm_medium=email&utm_content=bekijkaanbod%
20button&utm_campaign=OBA%20School%20PO%20juni%2001 

 
MidzomerMokum 2021: Zomerscholen en activiteitenprogramma voor de Amsterdamse jeugd 
Amsterdam organiseert in de zomervakantie van 10 juli tot en met 22 augustus voor de tweede keer een uitgebreid 
programma voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar: MidzomerMokum. In de hele stad organiseert 
het Amsterdamse onderwijs zomerschoolprogramma’s en kunnen kinderen deelnemen aan allerlei sportactiviteiten 
en culturele workshops. Het college investeert met MidzomerMokum in de kansengelijkheid van de Amsterdamse 
jeugd. Voor de extra zomerscholen is dit jaar ongeveer 3,4 miljoen euro uitgetrokken, zodat zoveel mogelijk kinderen 
in de gelegenheid zijn om deel te nemen. 
 
MidzomerMokum is in 2020 gestart vanwege de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
jonge Amsterdammers. Vorig jaar waren er ruim 7.000 activiteiten, verspreid over de hele stad, en namen er naar 
schatting zo’n 40.000 kinderen en jongeren deel. Dit jaar wil de gemeente samen met scholen, sportverenigingen, 
musea en de Openbare Bibliotheek Amsterdam opnieuw kinderen en jongeren een mooie en leerzame zomer 
bezorgen. Er wordt samengewerkt met lokale partners en Amsterdamse professionals, met als doel alles in het werk 
te stellen om de kinderen en jongeren te bereiken die het meest gebaat zijn bij deze activiteiten. Bijvoorbeeld omdat 
ze een instabiele thuissituatie hebben, een verhoogd risico op mentale klachten, leven in een gezinssituatie met 
beperkte financiële mogelijkheden of omdat ze zich eenzaam of somber voelen. 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmarketing.oba.nl%2Fx%2Fc%2F%3FZYxbCsIwEEVXo39t_kAQIYhuoIILkDwGM20eJZ2Q5ceoX_LPncOcmav4sTg_jEOxvD90JVbux2K4IVq3E2M55zZI0XrLVLAWFCEwGWBpfEMR19aQs_dE7rGFFBXw6XrZDd1dmRBshVtEJzBWmryGmHHe9u9rBxqT41Cl.SxU8ASeuIQF50UIL4P_CuFWgU..1zzVmJPHOrq_6J.PFwA50&data=04%7C01%7Ch.geertman%40oba.nl%7Cab69c69501204f49196e08d93b0164ad%7C559810d785074658b938950c1342ba79%7C0%7C0%7C637605699560389722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kZm3q8YZISGmWfwgw6Sa7xaVQuQS1n%2BBFvLw8PcI4To%3D&reserved=0
https://www.oba.nl/collectie/boek-n-trip.html?utm_source=OBA%20School%20Primair%20Onderwijs&utm_medium=email&utm_content=bekijkaanbod%20button&utm_campaign=OBA%20School%20PO%20juni%2001
https://www.oba.nl/collectie/boek-n-trip.html?utm_source=OBA%20School%20Primair%20Onderwijs&utm_medium=email&utm_content=bekijkaanbod%20button&utm_campaign=OBA%20School%20PO%20juni%2001
https://www.oba.nl/collectie/boek-n-trip.html?utm_source=OBA%20School%20Primair%20Onderwijs&utm_medium=email&utm_content=bekijkaanbod%20button&utm_campaign=OBA%20School%20PO%20juni%2001


 

 

Zomerscholen 
Door deel te nemen aan de zomerschoolprogramma’s krijgen leerlingen en scholieren de mogelijkheid om op een 
leuke manier twee tot drie weken bezig te zijn met hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De organisatie 
van de zomerscholen in het primair onderwijs is in handen van de Amsterdamse schoolbesturen, zodat ze aansluiten 
op het reguliere curriculum. 
 
Activiteiten 
Voor MidzomerMokum zijn er naast de zomerscholen duizenden sport- en beweegactiviteiten georganiseerd, in 
samenwerking met verschillende partners in de stad. Zo zijn er voetbalclinics bij Ajax, uitdagende urban sporten, 
sportactiviteiten voor kinderen met een beperking en kan kennis worden gemaakt met sporten als skateboarden, 
ponyrijden, yoga en hockey. Ook is er ruimte voor activiteiten op het gebied van natuur en techniek, zoals 
natuurprogramma’s in diverse schooltuinen. Op het gebied van kunst en cultuur worden in alle stadsdelen door 
welzijns- en culturele instellingen activiteiten georganiseerd. De OBA biedt bijvoorbeeld zo’n 250 culturele activiteiten 
aan door de hele stad, gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de kennismaking met literatuur. 
Op het gebied van media gaat het ZomerKinderPersbureau aan de slag met de vraag hoe het staat met het 
Amsterdammerschap door de ogen van kinderen, en zijn er workshops film maken en fotografie. 
Meer informatie via: https://midzomermokum.nl/ 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 
 
 

Dit is de laatste  nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende verschijnt in de eerste week na de vakantie 

 
Bijlagen: Vacature Onderbouw  
     Best of the West 
     De stad danst 
  

https://midzomermokum.nl/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/Vacature-OB-juli-2021.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/Best-of-the-West-2021.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/DEF-DeStadDanst_oproep-1.pdf
https://westerparkschool.nl/nieuws-2/

