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Veel corona op school
De school begint weer te bruisen. We hebben na afschaffing van de corona- maatregelen nog te maken
gehad met een fikse griepgolf. Deze lijkt nu langzaam weg te ebben. Dit betekent dat het team weer
bijna op volle sterkte is. Ook de klaslokalen zijn weer lekker gevuld en de leerlingen zijn blij (weer) op
school te zijn. Met activiteiten zoals de open-lesmomenten en de feestavond in de bovenbouwgroepen is
er weer meer ruimte voor gezellig activiteiten en kansen om elkaar te ontmoeten.
Theeochtenden
We zijn weer gestart met de theeochtenden van 8:30 uur tot 9:15 uur met de directie. U bent van harte
welkom! Hieronder de data:
•
•
•

Donderdag 31 maart Plein
Dinsdag 12 april Hall
Woensdag 20 april Van Plein

Tijdens de theeochtenden is er ruimte om in gesprek te gaan met de directie en met elkaar. Maakt u zich
zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Maak dan een afspraak met de leerkracht van uw kind.
Boerderijbezoek Slot Hoeve
Dinsdag 29 maart gaat groep 5-6P de hele dag naar de boerderij, alle kinderen blijven die dag over. Ze
krijgen een rondleiding en gaan ook zelf aan de slag. Het wordt een ontdekkingstocht over de boerderij.
Vrijdag 1 april is groep 6H aan de beurt. Ook zij zullen de hele dag op de boerderij doorbrengen. Via
Parro ontvangt u nadere informatie.
Diner op school
De afgelopen weken was het als vanouds feest in school! De leerlingen van de bovenbouwgroepen en
groep 4-5H kwamen in de avond naar school. We hebben genoten van de hapjes en drankjes, het was
een echte feestavond!
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Open dagen
Nu de ouders weer in de school welkom zijn konden we weer open-lesmomenten organiseren. Veel
ouders waren bij een lesmoment aanwezig. Het waren gezellige (en leerzame) bijeenkomsten waarbij
ouders een beter beeld kregen waar de kinderen op een dag zoal mee bezig zijn.

Ouderbijdrage
Op dit moment heeft 58% 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. Van de
vrijwillige ouderbijdrage betalen we bijvoorbeeld voor (extra) uitjes, vieringen en kunnen we soms extra
leesboeken voor de schoolbieb aanschaffen.
U kunt betalen door het bedrag over te maken naar NL37 INGB 0005 0498 53 ten name van de
Ouderraad van de Westerparkschool

Heeft uw kind een stadspas? Dan kunt u ook daarmee de
ouderbijdrage betalen. https://westerparkschool.nl/ouderbijdrage/
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