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Coronamaatregelen
Wij volgen het advies om mondkapjes in de school te dragen.
Testen
Het advies van de overheid is om basisschoolkinderen (groep 6,7 en 8) twee keer per week te testen. Wij
testen niet op school. Wij verwachten in principe in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad
zelftesten voor de leerlingen uit groep 6,7 en 8 te ontvangen. Deze zullen wij meegeven aan de kinderen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt in en om de school werken we zoveel mogelijk in
cohorten (vaste groepen). Er zijn looproutes binnen de school en gespreide (buitenspeel)roosters.
Wat doet de school bij lesuitval?
De eerste dag werken de kinderen op Yurls. https://westerparkschool.yurls.net/
Als de leerkracht in staat is om afstandsonderwijs te bieden dan start dit waar mogelijk vanaf de
tweede dag. Voor kleuters staan er veel suggesties voor werkjes op de Yurls site.
Hier leest u een brief van ons bestuur met een update over corona.
Bericht Renee
Helaas is Juf Renee uitgevallen omdat er borstkanker bij haar is vastgesteld. Renee is begonnen aan
een intensief traject van behandelingen en is de komende maanden niet op school. We wensen haar en
haar familie veel sterkte toe. In de groepen die Renee les heeft gegeven zal hier extra aandacht voor
zijn. Wilt u haar ook een berichtje sturen? Lever deze dan in bij de administratie, wij zullen er dan voor
zorgen dat deze bij haar terecht komt.
Paarse vrijdag
Vrijdag 10 december is het Paarse Vrijdag. Dit is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur
paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Door
als school mee te doen aan Paarse Vrijdag laten we zien dat iedereen bij ons op school zichzelf mag zijn
en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt.
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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 voorbijgaan. Op vrijdag 3 december viert de Westerparkschool het
Sinterklaasfeest. De onderbouw heeft een sinterklaascircuit met
allemaal leuke spellen, zoals bouw je eigen stoomboot, sinterklaas
bingo en nog veel meer. De bovenbouw viert op die dag Sinterklaas
door het uitpakken van de zelfgemaakte surprises. Wij hebben er
allemaal enorm veel zin in.
Kerst
Het is nog niet duidelijk hoe de Kerstviering er uit gaat zien dit jaar. Er
komt nog een persconferentie. Zodra er meer duidelijk is wat mogelijk is zullen wij dit communiceren.
Theeochtend
Afgelopen weken zijn de theemomenten met de ouders en directie geweest. Wij zijn erg blij met de goede
opkomst en natuurlijk met de besproken onderwerpen. Er is onder andere gesproken over vacatures en
het lerarentekort, communicatie en ouderbetrokkenheid. Het geeft ons veel energie om van gedachten
te kunnen wisselen en we vinden het enorm jammer dat het nu vanwege de Corona maatregelen moet
stoppen. Zodra het weer kan, starten we het initiatief weer op. Tot die tijd, mocht u vragen hebben over
uw kind, neem contact op het de leerkracht. Mocht u vragen of suggesties hebben over de school, neem
contact op het de directie (directeur@westerparkschool.nl).
Voorleeswedstrijd
Afgelopen week hebben de Westerpark voorleeswedstrijden weer plaatsgevonden. Er is weer ontzettend
enthousiast voorgelezen in de bovenbouw klassen en we hopen natuurlijk ook dat het enthousiasme
voor iedereen aanstekelijk werkt. De winnaars hebben allemaal een boek mogen uitzoeken. Via deze weg
feliciteren wij de winnaars nogmaals van harte! In Parro klassenapp staan meer uitgebreide verslagen
met foto’s van deze geslaagde middag.

Eerdere nieuwsbrieven leest u terug op onze website
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