
Nieuwsbrief van de Westerparkschool– Nummer 9, vrijdag 14 januari 2022 

Van Hogendorpplein 11 – 1051 AX Amsterdam – 020 686 0144 – www.westerparkschool.nl 

Van Hallstraat 621 – 1051 HE Amsterdam – 020 684 37 54 – admin@westerparkschool.nl 

In deze nieuwsbrief: 

NIEUWSBRIEF NR 9 
Vrijdag 14 Januari 2022 

Belangrijke data: 

- We zijn weer van start 
- Mondkapjes  
- Thuistesten  
- Nationale 

Voorleesdagen 
- Ouderbijdrage 
- Rondleidingen 

- Traktaties 
 

26 januari tot en met 5 februari 
Nationale Voorleesdagen 

 
4 februari – Studiedag 

Kinderen vrij! 

 
We zijn weer van start! 
We zijn blij dat de school weer open is! Het was fijn om alle kinderen weer te zien en les te kunnen geven. 
Op dit moment zijn er in een aantal groepen, kinderen positief getest op corona en is de regel dat 
wanneer een klas 3 kinderen met Corona heeft, deze in quarantaine gaat.  Mocht er een besmetting 
plaatsvinden of verdere maatregelen nodig zijn, informeren we u via Parro. Als er in uw gezin iemand 
positief is getest horen we dat graag zodat we de juiste maatregelen kunnen treffen. 
 
Mondkapjes en zelftesten 
Het advies van de overheid is dat kinderen vanaf groep 6 mondkapjes dragen in de algemene ruimtes. 
We merken dat veel kinderen deze vergeten op te zetten. Wilt u uw kind helpen herinneren aan dit 
dringende advies? Daarnaast krijgen de kinderen van groep 6, 7 & 8 regelmatig een paar zelftesten mee 
naar huis. 
 
Nationale Voorleesdagen 
Woensdag 26 januari tot en met 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. 
Omdat leesplezier het belangrijkste uitgangspunt is om goed te leren lezen, is 
hier veel aandacht voor! Het Prentenboek van dit jaar is “Maar eerst ving ik een 
monster” van Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer.  
   
Ouderbijdrage  
Op dit moment heeft 33% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald. 
Van de vrijwillige ouderbijdrage maken we de schooltijd van de kinderen nog 
leuker! Zo organiseren we hier activiteiten van maar schaffen ook boeken aan 
voor de schoolbibliotheek. Als u nog niet heeft betaald, zou u dat dan willen 
doen? Kijk voor meer informatie op: https://westerparkschool.nl/ouderbijdrage/  

Heeft uw kind een Stadspas? U kunt met deze stadspas ook uw ouderbijdrage voldoen. U kunt de 
Stadspas van uw kind laten scannen bij Judith van der Vegt. Zij scant de pas, waarna de gemeente het 
bedrag voor de ouderbijdrage op de rekening van de school stort. Zij is dinsdag en vrijdag op de locatie 
van Hogendorpplein en woensdag en donderdag op de locatie van Hallstraat aanwezig.  
 
Rondleidingen 
We organiseren met regelmaat rondleidingen voor nieuwe ouders. Kent u geïnteresseerden in onze 
school? Opgeven kan via https://westerparkschool.nl/kennismaken/  
 
Traktaties 
We krijgen met regelmaat de vraag of kinderen kunnen trakteren. Met de huidige (corona)maatregelen 
is de afspraak dat we dit nu nog niet doen. Wel maken we er een gezellige dag van in de groep! 
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