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Bericht van de MR – Nieuw MR-Lid gezocht
Beste ouders/verzorgers,
Onze school heeft een actief meedenkende Medezeggenschapsraad (MR).
De MR fungeert als klankbord voor de directie en is beschikbaar voor vragen of suggesties van ouders en
personeelsleden. De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Omdat Mieke Willering de MR
gaat verlaten, zoeken wij op korte termijn een ouder die haar plek wil innemen.
Heb jij goede ideeën die de school verder kunnen helpen, lijkt het je leuk om actief mee te denken én wil
je hier tijd voor vrij maken? Meld je dan vooral aan! De MR vergadert gemiddeld eens per 6 weken. Ter
voorbereiding op de vergaderingen moet je stukken lezen (gemiddelde voorbereidingstijd; 1 à 1,5 uur per
keer). Als er meerdere gegadigden zijn, volgt er een verkiezingsronde.
Vragen? Stuur een e-mail naar admin@westerparkschool.nl of bel met Edward 0641767092 of Mieke
0647226809.
Vriendelijke groet van onderstaande MR-leden:
Judith van der Vegt- medewerker administratie en cultuurcoördinator
Renske Verdouw – leerkracht groep 5/6 locatie Van Hogendorpplein
Mieke Willering - moeder van Kato uit groep 6, locatie Van Hall
Edward Janssen – vader van Faes uit groep 3/4 locatie Van Hogendorpplein
Meer over de MR leest u in het jaarverslag 2020-2021
Studiedagen
Op vrijdag 19 november hebben de kinderen aan het Van Hogendorpplein vrij. Op deze studiedag gaan
de collega’s meedraaien op de van Hall. Op maandag 22 november hebben de kinderen aan de Van Hall
vrij en kijken de teamleden van de van Hall mee aan het Van Hogendorpplein. Door op deze manier van
en met elkaar te leren, werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. In de volgende nieuwsbrief leest u
een korte update van de studiedagen.
Week van de Mediawijsheid
Volgende week start de week van de Mediawijsheid. In deze week gaan we, passende bij de leeftijd van
de kinderen, aan de slag met onderwerpen zoals sociale media, digitale mogelijkheden, cyberpesten en
programmeren.
Ouders in de school
Wegens de maatregelen omtrent covid zijn ouders maar zeer beperkt in de school aanwezig geweest.
Een goede afstemming tussen school en thuis is echter wel belangrijk. Mede daarom ontvangt u
regelmatig een berichtje via Parro, staan de kletskaarten op onze website en is er een nieuwsbrief
vreedzame school zodat u weet waar we aan werken in de klas.
De komende periode willen we de samenwerking tussen school en thuis een impuls geven. De eerste stap
hierin is een aantal koffiemomenten met de directie op school. Deze zijn op:
- Dinsdag 9 november 8:30 uur tot 9:00 uur - locatie van Hogendorpplein
- Woensdag 17 november 8:30 uur tot 9:00 uur – locatie van Hall
- Woensdag 24 november 8:30 uur tot 9:00 uur - locatie van Hogendorpplein
- Woensdag 1 december 8:30 uur tot 9:00 uur – locatie van Hall
Let op: Deze momenten zijn er om het contact tussen school en thuis te versterken. Maakt u zich zorgen
over de ontwikkeling van uw kind? Bespreek dit dan met de leerkracht.
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Schilderwerk Plein
In de week na de herfstvakantie is gestart met schilderwerk aan het Plein. Al het houtwerk aan de
buitenkant zal worden geschilderd en de gevel gereinigd. Hiervoor staat het gebouw ca. 4 weken in de
steigers.
Formatie
De afgelopen weken is hard gewerkt om de formatie verder aan te vullen en zijn er extra collega’s
aangetrokken. Op dit moment is in alle groepen extra ondersteuning opgestart. Soms een extra
leerkracht, soms een extra onderwijsassistent of zij-instromer. Door deze extra ondersteuning kunnen
we beter aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We zijn erg blij dat we het team hebben kunnen versterken met deze extra handen. Wel is het zo dat
goede leerkrachten helaas schaars zijn. Dat betekent dat vacatures maar ook vervangingen lastig in te
vullen zijn. Soms lukt het om intern te schuiven of iemand in te zetten vanuit de vervangingspool. Op
andere momenten kiezen we ervoor een groep thuis te houden. We begrijpen dat dit consequenties
heeft voor u thuis, en doen dit uitsluitend als er geen andere opties zijn. We doen ons best om deze
dagen tot een minimum te beperken maar vinden het ook belangrijk dat u van de situatie op de hoogte
bent.
Bericht van juf Gonnie
Lieve ouders/verzorgers,
Even een teken van leven. Het is alweer een jaar geleden dat ik gevallen ben met mijn fiets.
Ik heb hierbij en hersenschudding opgelopen. Na de lockdown in maart heb ik mijn uren langzamerhand
weer opgebouwd maar bleef last houden van restklachten. Duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en
geluid. In de zomervakantie ben ik gestart met een behandeling in het revalidatiecentrum. De
behandeling houdt in dat ik vanuit een situatie van zo min mogelijk prikkels, groei naar herstel. Elke
week wat meer prikkels toevoegen. De behandeling slaat aan, maar het is een lang en saai proces. Waar
ik van nature situaties opzoek van meer (mensen/kinderen/activiteiten), samen, gezellig, harder en
sneller, is mijn dagelijks leven nu; alleen, rustig, langzaam, zacht en minder.
Het herstel gaat veel langzamer dat ik gehoopt had, maar dat geeft ook aan hoe hard mijn lichaam nog
aan het herstellen is. Ik moet nog mijn hele leven met mijn lichaam en dat is nu het belangrijkste. Hoe
moeilijk het ook is! Ik mis de school, mijn collega’s, maar vooral ook de kinderen en het contact met de
ouders.
Lieve groeten van ‘juf’ Gonnie
Buurtlicht – Kunstroute Amsterdam-West
Op zondag 14 november vindt de tweede editie van de Buurtlicht Kunstroute van
stichting Buurtlicht plaats in Amsterdam-West. In totaal tonen 24 buurtkunstenaars en -makers in de
leeftijd van 18 tot 75 jaar, met acht verschillende culturele achtergronden, 360 kunstwerken.
Deelnemers kunnen genieten
van lichtprojecties en zich
onderdompelen in
verschillende
kunstdisciplines zoals
beweging, poëzie en muziek.
De gratis kunstroute vindt
plaats tussen 17:30 en 21:30
uur. Meer weten? Kijk op:
lichtverbindingen.nl

Eerdere nieuwsbrieven leest
u terug op onze website
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