
 
Nieuwsbrief 1 vrijdag 3 september 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Inmiddels zijn we alweer twee weken gestart met het nieuwe schooljaar. Fijn om iedereen 
weer terug te zien! 
  
Vreedzaam 
Het eerste blok van de vreedzame school is “We horen bij elkaar”. 
In dit thema leren de kinderen en de leerkracht elkaar beter 
kennen. Iets wat een belangrijke bijdrage levert aan het 
pedagogische klimaat in onze school. Om ook de verbinding tussen 
school en thuis te versterken, kunt u zelf ook in gesprek gaan met 
uw kind(eren). Een handig hulpmiddag hierbij zijn de kletskaarten 
welke u kunt vinden op onze website: 
https://westerparkschool.nl/kletskaarten/.  
 
Startgesprekken 
U kunt op korte termijn een uitnodiging ontvangen voor de kennismakingsgesprekken met 
de leerkracht van uw kind. In dit gesprek staan kennismaken en de verwachtingen van het 
schooljaar bespreken centraal. Bij de gesprekken vanaf groep 3, is uw kind ook aanwezig.  
 
Studiedag 
Vrijdag 10 september hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle kinderen vrij! 

 
In verwachting! 
Hannah Wellinga (groep 1/2F), is in verwachting! We wensen haar een goede zwangerschap 
en zullen ouders van de groep later informeren over haar verlof. 
 
Vacatures 
We zijn hard op zoek naar een nieuwe gymleerkracht en naar een leerkracht voor onze 
onderbouw. Wilt u deze vacatures ook delen binnen uw netwerk? 
 
Gonnie Roekevisch 
Zoals u eerder heeft gehoord is Gonnie Roekevisch helaas wegens ziekte afwezig. Via deze 
nieuwsbrief een hartelijke groet van haar. Wilt u graag een kaartje of briefje aan haar 
sturen? Dan kunt u deze afgeven bij de leerkracht van uw kind. Wij zullen er dan zorg voor 
dragen dat deze bij haar komt. 
 
Nieuwe collega’s 
Aan de start van het schooljaar hebben we een aantal nieuwe collega’s mogen 
verwelkomen.  

https://westerparkschool.nl/kletskaarten/


 
Femke Ligthart (IB-Bovenbouw), Pablo Cardenas Mendoza (Ondersteuning 1/2 A&B), Ger de 
Bruin (ondersteuning in 1/2 A&B) Manon Blokzijl (Schoolleider in opleiding). Er zijn 3 
leerkrachten in opleiding gestart: Aouatif Zejli (1/2A), Daphne Pos (7P), Danique den Hartog 
(4/5H). We wensen deze collega’s een goed schooljaar toe! In een volgende nieuwsbrief 
stellen zij zichzelf voor. 
 
Lerarentekort 
Er is in Nederland een groot lerarentekort. Vooral in de grote steden zoals Amsterdam 
begint dit probleem steeds nijpender te worden. Helaas lopen wij als Westerparkschool ook 
hier tegenaan waardoor vervanging bij zieke leerkrachten niet vanzelfsprekend is. Wij doen 
ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten draaien maar wij verwachten ook uw 
begrip als dit niet lukt. 
 
Corona 
Op dit moment werkt de Westerparkschool nog zoveel mogelijk in cohorten. Dit om te 
voorkomen dat meerdere klassen in quarantaine moeten. Omdat ook nu al een groep in 
quarantaine is, vragen we ouders extra alert te zijn op symptomen. Is er een besmetting bij 
uw kind of in uw gezin vastgesteld? Geef het z.s.m. door aan de leerkracht 
 
Veiligheid 

De politie gaat de komende weken extra controleren bij het in- en uitgaan van de school of 

er geen auto's op het fietspad bij de van Hallstraat stoppen en zo voor een gevaarlijke 

situatie zorgen. Hun advies is om even een echte parkeerplaats te zoeken, zodat iedereen 

veilig de school kan bereiken. 

 

Nieuw programma Naschoolse Activiteiten 
 

Bij een nieuw schooljaar horen ook leuke, nieuwe 
naschoolse activiteiten! Binnenkort ontvangt uw kind via 
de leerkracht een brochure vol verrassende activiteiten 
waar vanaf vrijdag 10 september voor kan worden 
ingeschreven via de website 
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam.  
Heeft u slechts weinig financiële middelen? Dankzij 
donaties van ouders kunnen we enkele kinderen blij 
maken met een gedoneerde cursus, dus schroom niet 
om de school een voucher met kortingscode te vragen 
of contact op te nemen met de talentmakelaar (zie 
hieronder).  
De cursussen starten in de week van 4 oktober 2021, 
tenzij anders vermeld. 
DOCK biedt komend seizoen de volgende naschoolse 
activiteiten aan: Kleuters in het Wild; Stop-Motion 
Animatiefilmpjes; Amsterdamse Ambachten; Gitaar 

Spelen; Streetdance; Knutselkoken; Smoothies, Sapjes & Hapjes; Kleuterdans; 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/09/NSA-Westerpark-najaar-2021.pdf
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/


Avonturenclub; Circus Kristal en speciaal voor kinderen met autisme: InterActing.  Meer 
informatie over de inhoud van de cursussen vindt u in de brochure en op de website; 
inschrijven kan vanaf vrijdag 10 september 09.00 uur via 
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam.  
Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het inschrijven? Neem dan contact op met 
de talentmakelaar van DOCK: Esther Blok, eblok@dock.nl, 06 – 204 109 20 
 
BEST OF THE WEST 

Steel jij thuis de show, zing je altijd mee onder de douche, dans je de sterren van de hemel 

op tiktok, kan jij iedereen genadeloos imiteren of heb je al stapels filmscenario’s in je 

hoofd? Schrijf je dan nu in voor BEST OF THE WEST en laat je talent zien. Solo's, duetten, 

groepen: iedereen is welkom!  Best Of The West | BOTW 

Flyer BEST OF THE WEST 
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