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Donderdag 2 december:
7-8H en 8P Sinterklaas
Vrijdag 3 december:
1 t/m 6 en 7P Sinterklaas

Vormgever voor de schoolkrant gezocht!
De schoolkrantredactie zal na de kerstvakantie worden opgestart. De redactie bestaat uit kinderen uit
de groepen 6 t/m 8. Zij houden interviews, maken foto’s, schrijven verhalen etc. We zouden de
schoolkrant graag een boost geven door de vormgeving uit handen te geven aan een ouder die hier
creatieve ideeën over heeft en die het leuk vindt om de opgestuurde stukken van de kinderen te
bewerken en om te toveren tot een mooi geheel. De schoolkrant komt vervolgens op de website te staan.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u mailen naar rverdouw@westerparkschool.nl
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in ons land en dat laat de Westerparkschool niet aan zich voorbij gaan.
Op vrijdag 3 december viert de Westerparkschool het Sinterklaasfeest.
De groepen 1 t/m 6 hebben een sinterklaascircuit met allemaal leuke spellen, zoals bouw je eigen
stoomboot, sinterklaas bingo en nog veel meer.
Groep 7P viert op die dag Sinterklaas door het uitpakken van de zelfgemaakte surprises.
De groepen 7/8H en 8P helpen deze dag mee met het circuit om de verbinding tussen de bovenbouw en
midden/onderbouw te bewaren. Deze groepen vieren de dag ervoor zelf het feest d.m.v. surprises.
Wij hebben er allemaal enorm veel zin in.
Ouder- en Kind Adviseurs
Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind?
Zijn er ontwikkelingen of problemen in uw (gezins)situatie waar u zich zorgen om maakt?
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden en kunt u terecht bij de Ouderen Kindadviseur (OKA). U kunt bij de OKA ook terecht voor het aanvragen van het sport- of
cultuurfonds.
Kijk voor meer informatie het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=aM92PJzyc8I
De OKA’s werkzaam voor onze school zijn:

Rody Hoek
06-52602728
r.hoek@oktamsterdam.nl
(zie hier het voorstelfilmpje)

David Wiegel,
06-58707696
d.wiegel@oktamsterdam.nl
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Vreedzaam
Deze week zijn we gestart met het derde blok van de vreedzame school “We hebben oor voor elkaar”. Dit
thema gaat over communicatie, over 'praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. Dit
voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Om ook de verbinding tussen school en thuis te
versterken, kunt u zelf ook in gesprek gaan met uw kind(eren). Hier leest u de volledige nieuwsbrief met
kletskaarten

Pitstop Westerpark
Heeft u vragen over bijvoorbeeld: Opvoeding-Werk/stage-ScholingGeldzaken-Activiteiten-Belastingen/toeslagen-Laptop aanvragenStadspas-Sportfonds/Jongerencultuurfonds-Bezwaar maken of
heeft u leuke ideeën voor de buurt? Dan kunt u terecht bij Pitstop
Westerpark.
Elke dinsdag van 15.00-17.00 uur bij het van Beuningenplein 19.

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 mr@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
Opvolgers voor het COMITÉ van de Avondvierdaagse gezocht!
Avondvierdaagse Westerpark zoekt enthousiaste ouders die het
stokje van de huidige comitéleden willen overnemen. Meer
informatie leest u hier: Opvolgers gezocht Enthousiaste opvolgers
kunnen zich tot zaterdag 15 januari 2022 melden via de website
Als zich na deze laatste ultieme oproep geen opvolgers melden,
dan gaat de Avond4daagse Westerpark in 2022 NIET door
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Voetballende meiden gezocht!
Voetbalvereniging Geuzenmiddenmeer
zoekt meiden om te komen voetballen.
Lees hier meer

Eerdere nieuwsbrieven leest u terug op onze website
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