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- 16-24 oktober:   
Herfstvakantie 

- 19 november:      van 
Hall vrij 

- 22 november: 
Plein vrij 

 

 

 

Nieuwe gymleerkracht gezocht 

Zoals u weet is er nog geen gymleerkracht gevonden voor de Westerparkschool. Om de werving een 

impuls te geven willen we graag een filmpje maken om aandacht te vragen voor deze vacature. Dit 

doen we graag samen met kinderen. In de groepen vragen we welke kinderen een bijdrage willen 

leveren aan dit filmpje. Als uw kind deel wil nemen, zullen we u vervolgens om toestemming vragen. 

Heeft u misschien ervaring of expertise met het maken van een filmpje of wilt u uw kind graag 

aanmelden? Stuur een mailtje naar directie@westerparkschool.nl of laat het aan de leerkracht 

weten. 

Nieuwsbrief Vreedzaam 

Een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch klimaat is de Vreedzame School. De afstemming 

tussen school, buurt en thuis versterkt dit verder. Daarom een extra bijlage bij deze nieuwsbrief, 

specifiek over de Vreedzame School en blok 2 waar we mee aan de slag gaan. U leest waar we in 

blok 1 mee hebben gewerkt en er staan tips in voor thuis. 

Studiedagen 
19 en 22 november zijn studiedagen op de Westerparkschool. Anders dan anders is deze studiedag 
niet op beide locaties op dezelfde dag. De locatie Van Hogendorpplein is gesloten op vrijdag 19 
november en de locatie van Hall is dicht op maandag 22 november. Door deze studiedagen te 
verdelen hebben de leerkrachten de tijd en mogelijkheid om uitgebreid bij elkaar mee te kijken en 
samen te werken. Dit is een bewezen goede methode van collegiale consultatie, we hopen op 
inspirerende dagen! 
 
Douchen na de gymles  
Het vervallen van de coronamaatregels maakt ook het douchen na de gymles weer mogelijk. 
Na de herfstvakantie kunt u uw kind weer een handdoek meegeven en laten douchen. Omwille van 
de hygiëne willen wij u er op wijzen dat een apart shirtje, broekje en gymschoenen verplicht zijn 
tijdens de dagen dat uw kind gym heeft.  
 
Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek was een groot succes! Bij de opening waren heel veel kinderen en 

leerkrachten verkleed en ook in de groepen zijn we bezig geweest met het thema. Ouders kwamen 

in de klas vertellen over hun beroep, er werden rollenspellen gespeeld, steigers ontworpen, 

vergaderd, geknutseld en er kwam zelf een echte agent op bezoek bij de kleuters. En natuurlijk werd 

er ook heel veel (voor)gelezen! 
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Aslan wint Amsterdamprijs voor de kunst 2021 
Aslan muziekcentrum heeft deze prijs gewonnen in de categorie Bewezen kwaliteit. De jury schrijft; 
‘Aslan is een pionier in het toegankelijk maken van muziekonderwijs voor kinderen die normaal 
gesproken niet snel met kunst in aanraking komen. De organisatie opereert onder de radar, maar 
met haar veelzijdige en fijnmazige programma is haar impact in Amsterdam enorm.’ 
Wij feliciteren de vakdocenten van Aslan en zijn heel blij dat we wekelijks muziek-, dans-, of 
dramales van ze krijgen. Lees meer over deze prijs 

 
Activiteiten voor in de herfstvakantie 
De Superjam! 
Donderdag 21 oktober 14.00 uur in de Nassaukerk. Mega jamsessie! Je hoeft geen instrument mee 
te nemen. Toegang gratis voor jong en oud. Lees meer over de Juperjam! 
Hoedje door Brisk en Kiki Heessels 
Zaterdag 16 oktober 14.00 uur in het Polanentheater. Een jeugdvoorstelling voor iedereen vanaf 5 
jaar. €10,50  Lees meer over Hoedje 
 

 

https://mailchi.mp/aslanmuziek/aslan-muziekcentrum-wint-amsterdamprijs-voor-de-kunst-2021
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/10/DE-Superjam-kopie.pdf
http://polanentheater.nl/productie/hoedje-brisk-kiki-heessels/

