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Februari 
Rapportgesprekken  

 
19-27 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

28 februari – Studiedag 
Kinderen vrij! 

 

 

Verhuizing 
Afgelopen weken hebben we de eerste reeks ouderbijeenkomsten over de verhuizing afgerond. Er zijn 
veel ouders aangesloten. Het is voor ons fijn om de betrokkenheid te merken. De reacties zijn over het 
algemeen begripvol. Er zijn verschillende zaken, die in de bijeenkomst terugkomen (zie bijlage). De 
verhuisweek wordt door ouders als veel ervaren, er zal een alternatief bedacht worden, waarin wij wel de 
tijd krijgen om de lokalen en locatie rustig in te richten, maar de kinderen niet de hele week vrij zijn. Er is 
zorg over de consequenties voor de klassenindelingen.  Vooral voor groep 8 wordt de wens uitgesproken 
in ieder geval een “gewoon” afscheidsjaar te laten hebben, wat natuurlijk het uitgangspunt is. Om de 
verhuizing in goede banen te leiden is Manon Blokzijl tijdelijk als adjunct-directeur aangesteld. Manon 
kent onze school al wat een goed uitgangspunt is om aan de slag te gaan. Zij kan dit niet alleen en we 
hopen op hulp en betrokkenheid van jullie als ouders! 

 

 

 
OPROEP deelname Projectgroep verhuizen! 
De projectgroep wordt op dit moment samengesteld, wilt u hierbij aansluiten? Graag! In overleg zal er 
bepaald worden hoe vaak de groep bij elkaar komt. Twijfel je of wil je meer weten, neem contact op!  
(mail naar verhuisteam@westerparkschool.nl) 

 

Bericht van juf Malou 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In maart ga ik met zwangerschapsverlof. Ik heb besloten om met mijn gezin te verhuizen en Amsterdam 
te verlaten. Dat betekent helaas dat ik volgend schooljaar niet meer terug zal keren en afscheid ga 
nemen van de Westerparkschool. Ook al kijk ik uit naar onze nieuwe toekomstplannen, ik vind het ook 
erg jammer om te gaan! De kinderen, ouders en collega’s op deze school zorgen voor een hele fijne sfeer. 
Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt en ga er tot de laatste minuut van genieten!   
 
Groet, Malou 
 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-ouderbijeenkomsten.pdf.pdf
mailto:verhuisteam@westerparkschool.nl
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Rapportgesprekken 
Deze weken staan in het teken van de rapportgesprekken. U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht 
van uw kind via Parro of heeft deze al ontvangen. De leerkrachten doen hun best de rapporten zo 
volledig mogelijk samen te stellen. Het kan zijn dat het rapportgesprek van uw kind wat later plaatsvindt 
vanwege absenties/quarantaine van uw kind. Gesprekken zijn live of via MS Teams. Als u zelf voorkeur 
heeft voor een ‘live’ gesprek, geef dit dan aan bij de leerkracht! 

 

Trakteren in de klas                                                                                                                            
Vanaf de voorjaarsvakantie mag er door jarigen weer getrakteerd worden in hun eigen klas. De klassen 
rondgaan kan niet. Voor de traktaties geldt natuurlijk zoals altijd, graag gezond en één stuk per kind. 
 

 

 
Vervangend kerstdiner                                                                                                                          
Op donderdag 10 maart zal in de bovenbouwgroepen (en groep 4/5H) een feestelijk diner gehouden 
worden, ter vervanging van het gemiste kerstdiner. De onder/middenbouw zal met Pasen een feestelijk 
paasontbijt in de klas houden. De gerechten mogen weer voor de hele klas gemaakt worden. Verdere 
details over de tijden en intekenlijsten voor het eten volgen via de leerkracht in Parro.  
 

Samenwerking AKROS 
De voorbereidingen voor de samenwerking met onze nieuwe partner AKROS voor de voorschool en de 
BSO zijn in volle gang. Na de zomer zal de voorschool van Dynamo overgenomen worden door AKROS. 
Afgelopen week hebben de eerste sollicitatiegesprekken voor de pedagogisch medewerkers 
plaatsgevonden. Met het samenvoegen van de locaties wordt er gekeken of de kindjes van de Van Hall 
een plek kunnen krijgen bij de voorschool van het Plein. Verder zijn de voorbereidingen voor de BSO op 
het Plein ook van start. Het streven is om kinderen in hun vertrouwde (school)omgeving op te vangen na 
schooltijd.  En vanuit dezelfde visie en uitgangspunten (vreedzaam en ECO) als school een fijne 
naschoolse tijd te bieden. 

 

Noodoproep Avond4daagse 
Al meerdere malen is er een oproep geweest voor de organisatie van de Avond4daagse in Westerpark. 
Afgelopen week kregen we deze noodoproep: Als zich eind januari geen opvolgers melden, gaat de 
Avond4daagse Westerpark NIET meer door. 
De Stichting Avond4daagse Westerpark wil in 2022 van maandag 16 mei t/m donderdag 19 mei de 
vijftiende editie van het bekende wandelevenement organiseren. Het evenement kan echter alleen 
doorgaan als een aantal enthousiaste bewoners het stokje van de huidige comitéleden overneemt. Wie 
redt dit prachtige evenement? Neem contact op met: Gert van Beek, 06-52554089 of check de website: 
www.a4dw.nl 

 
  

http://www.a4dw.nl/
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             Inschrijving Naschoolse Activiteiten  

Afgelopen week zijn er flyers uitgedeeld met het aanbod van de 
naschoolse activiteiten.  Aangeboden wordt: Hiphop Dans, Kleuters in 
het Wild, Gitaar Spelen, Kookles, Knutselkoken, Kleuterdans, 
Avonturenclub, Cartoontekenen en Goochelen. 
Tot en met 20 februari kunt u uw kind inschrijven via deze link. 
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=66  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Luisterverhaal 
De gemeente Amsterdam heeft voor (jonge) avonturiers een gratis luisterverhaal gemaakt. Het speelt 
zich af in stadswildernis De Bretten en richt zich op speelse en humorvolle wijze op natuurbeleving. 
Graag brengen we het onder uw aandacht: zie bijlage. Niets te doen in de winter? Ga de natuur in! (Het 
verhaal is te luisteren op Spotify, Vimeo en Soundcloud) 
 

 

 
Eerdere nieuwsbrieven leest u terug op onze website 

 

 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2022/02/Naschoolse-Activiteiten-Westerpark-voorjaar-2022.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2022/02/Naschoolse-Activiteiten-Westerpark-voorjaar-2022.pdf
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=66
https://open.spotify.com/show/6I4Umk6F3HbgZzXu2vcUD6?si=Gai1qZG-SRikdfHeZrlMbQ
https://vimeo.com/665946769
https://bit.ly/3nJw6BQ
https://westerparkschool.nl/nieuwsbrief/

