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Belangrijke data: 

- Vacature 
- Klusjesmiddag 

- Voorstelling 
- Westacademie 

- Parkwest 
- Studiedag 

- NSA 

Dinsdag 21 september 
Klusjesmiddag 

 
Maandag 27 september 

Studiedag - Kinderen vrij! 
 

Dinsdag 5 oktober 
Dag van de leraar 

 

Vacature 
In de huidige banenmarkt met het lerarentekort is het een uitdaging om de bezetting rond te krijgen. 
Tot nog toe lukt het om vervanging te vinden als een leerkracht ziek is. Het zou echter voor kunnen 
komen dat dit niet altijd zal lukken. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, zullen we dit zo snel 
mogelijk via Parro laten weten. Daarnaast zijn we hard op zoek naar een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs en een leerkracht voor onze onderbouw. Klik op de link voor de vacature! 

Klusjesmiddag 21 september 
Op dinsdag 21 september vindt de klusjesmiddag plaats. Van 13.00-15.00 uur gaan kinderen van de 
Kinderwijkraad Staatsliedenbuurt klusjes uitvoeren voor buurtbewoners die daar behoefte aan hebben 
en zich hiervoor hebben opgegeven. Ook kinderen van de Westerparkschool maken deel uit van de 
Kinderwijkraad Staatsliedenbuurt. Heeft u een klusje? Geef het door via mvdijk@dock.nl! 

Voorstelling 
De groepen 3H, 3-4P, 4-5H en 5-6P gaan volgende week 
donderdag of vrijdag naar de try-out van 'Het Mysterie van 
de Grote Mensen’ kijken in Theater Krakeling in het 
Westerpark. 

Westacademie 
Volgende week starten de bijlessen van de Westacademie 
weer. De ouders van de kinderen die hieraan meedoen, zijn op de hoogte gesteld.  

Parkwest 
Ben je op zoek naar een plek waar je kunt toneelspelen en dansen? Begin je net of heb je al ervaring? 
Heb je een Stadspas, dan is het mogelijk het lesgeld vergoed te krijgen. Inschrijven kan via 
www.amsterdamparkwest.nl 

Studiedag 
Maandag 27 september zijn alle kinderen vrij, de leerkrachten hebben een studiedag. 

Naschoolse activiteiten 
Heeft u uw kind al ingeschreven voor de naschoolse activiteiten? Er is voor iedereen wel iets te doen; 
avonturenclub, gitaarspelen, judo, ambachten, streetdance, koken, dans, circus enzovoorts. Kunt u het 
niet betalen? Vraag bij de administratie van school een vouchercode aan. 

 

 


