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Update studiedag
Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehouden, waarin we hard gewerkt hebben aan
verschillende actuele thema’s. Onder begeleiding van Femke (IB) hebben we ingezoomd op de resultaten
van de toetsen afgelopen periode. Ook hebben we inhoudelijk gekeken naar de taal methode en het
leesonderwijs. Verder zijn de voorbereidingen voor de verhuizing van start en hebben we als team
gebrainstormd over de consequenties van de verhuizing voor de kinderen en het team. We zijn op beide
locaties geweest om ook een inschatting te maken wat er moet gebeuren en dat is nogal wat! Daarna
hebben we gesproken over hoe de school weer open zou moeten en hoe we als school u weer meer
betrekken bij de activiteiten van onze school en natuurlijk de kinderen.
Open dagen
Nu ouders weer de school in kunnen nodigen we u graag uit om mee te kijken in de groep. U krijgt
binnenkort een uitnodiging om in de week van 14 tot 18 maart in te schrijven om mee te kijken tijdens de
les.
Trakteren
Let op; we zijn weer gestart met trakteren. We trakteren gezond en niet te groot. Omdat we eco-school
zijn, trakteren we niet op (plastic) speeltjes etc. Heeft u vragen over de traktatie? Overleg met de
leerkracht van uw kind.
Verhuizing
De voorbereiding voor de verhuizing is in volle gang. Wel zijn we nog steeds op zoek naar ouders die
willen meedoen, meedenken en meehelpen! Dus heeft u aankomende tijd (tot de zomer), nog wat tijd om
te helpen, meld u aan! Alle hulp is welkom! U kunt u opgeven via de leerkracht of via de mail
verhuisteam@westerparkschool.nl!

In gesprek met de wethouder
Aanstaande donderdagavond vindt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een live-interview
plaats met onderwijswethouder Marjolein Moorman.
Ouders zijn ook welkom om te luisteren en vragen te stellen aan de wethouder. Bijvoorbeeld over de
effecten van de coronacrisis en het lerarentekort op het onderwijs. Of over de loting en matching.
Aanmelden kan via: https://www.onderwijsconsument.nl/3-maart-live-interview-metonderwijswethouder-moorman-voor-terugblik-op-haar-onderwijsbeleid/
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Schoolfotograaf
Maandag 7 maart komt de schoolfotograaf op
de locatie van Hogendorpplein.
Donderdag 10 maart worden er foto's op de van
Hallstraat gemaakt.

Ouderbijdrage
Op dit moment heeft 53% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald.
De ouderbijdrage is in principe vrijwillig, maar het is belangrijk dat voor ieder
kind de ouderbijdrage betaald wordt. Heeft uw kind een stadspas, dan kunt u
ook daarmee de ouderbijdrage betalen.
Schooltandarts
Het is weer tijd voor de controle! Maandag 14 maart start de tandarts op het van
Hogendorpplein, daarna gaan ze naar de locatie van Hall. Wilt u meer weten over Jeugd
Tandverzorging Amsterdam, ga dan naar de website: Home - JTV (jtv-amsterdam.nl)

Hockeyplezier
Bij Hockeyplezier leer je op een speelse wijze van de hockeysport houden. Het leren van trucjes en het
spelen van behendigheidsspelletjes wordt afgewisseld. Het gaat om bewegen, plezier en
hockeyvaardigheden. Competitie is niet het uitgangspunt, maar wel sportief, samen en spelen in het
Westerpark! Lees hier alle informatie.
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