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Vakantie van start!
Afgelopen dinsdag is er door het kabinet besloten de scholen toch een week eerder te sluiten. Het was
daarom voor ons een rare week. Er waren nogal wat onduidelijkheden over de maatregelen en er moest
veel geregeld worden voor de kerstvieringen en de noodopvang volgende week. Gelukkig heeft iedereen
zich flexibel opgesteld. Daardoor hebben alle klassen kerst gevierd en is de noodopvang voor volgende
week geregeld. Voor nu dus de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Wij wensen u een fijne
kerstvakantie en kijken er naar uit alle kinderen 10 januari weer te begroeten op school!
Feestavond als het weer mag
Vanwege de nieuwe maatregelen is er kerst gevierd in de vorm van een brunch of lunch. Er is geknutseld,
gezongen en naar filmpjes gekeken. Hoewel dat in iedere klas enorm gezellig was, is het natuurlijk niet
hetzelfde als een feest of diner. Daarom zal er in januari, zodra de maatregelen het toelaten, alsnog een
feest in de klas georganiseerd worden.
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Kindervragenuur gemeente Amsterdam
Op woensdag 26 januari 2022 om 17:00 uur vindt het jaarlijkse Kindervragenuur plaats. Wethouder
Marjolein Moorman nodigt alle kinderen uit van groep zeven en acht uit Amsterdam om vragen in te
sturen naar de gemeente over onderwerpen die hen bezighouden. Via loting worden negen vragen
geselecteerd: voor ieder lid uit het college van burgemeester en wethouders één vraag. Tijdens het
Kindervragenuur nemen kinderen plaats op de zitplaatsen van de raadsleden en kunnen ze hun vragen
stellen aan de leden van het college. Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen vindt het vragenuur
digitaal of fysiek plaats. bekijk hier de flyer
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.
Kinderwijkraad
Hoe vonden de kinderen het om in de Kinderwijkraad te zitten? Daarover hebben zij een filmpje
gemaakt. Ze hebben zelf gefilmd en elkaar vragen gesteld over hun ervaring bij de Kinderwijkraad. Het
filmpje is hier te bekijken: https://www.vreedzaamwest.nl/post/kinderwijkraad-staatsliedenbuurtvertelt
Eerdere nieuwsbrieven leest u terug op onze website

We wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie en zien jullie graag weer in het nieuwe jaar!
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