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15 april – Goede Vrijdag 

School gesloten 
 

17-18 april – Pasen 
School gesloten 

 
19 april 19:00- 

Ouderbijeenkomst 
groepsindelingen 

 
22 april t/m 6 mei –
Voorjaarsvakantie 

 
9 mei- Suikerfeest 

 
18 mei- Markt! 

Groepsindelingen 
De afgelopen weken is het team druk geweest met het kijken naar verschillende groepsindelingen. We 
hebben hierbij geprobeerd zo min mogelijk combinatieklassen te maken én groepen die nu bij elkaar zijn, 
zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Er zijn vervolgens meerdere indelingen gemaakt waarvan 
hieronder de 2 meest voor de hand liggende opties:  
 
De kleuters blijven in een combinatiegroep 1/2 en de groepen 3 tot en met 8 worden jaargroepen.  

Groepen 1 tot en met 6: Vorige groep(en) Geschat aantal volgend jaar:  

1/2A 1/2A 22 
1/2B 1/2B 22 
1/2H 1/2C 22 
Groep 3 Combinatie van 1/2A, 1/2B, 1/2H 25 
Groep 4 Combinatie van 15 lln 3H en 16 lln 3P 30 
Groep 5 Combinatie van 9 lln 4H en 17 lln  4P 25 
Groep 6 Combinatie van 14 lln 5H en 14 lln 5P 25 

 
Voor de groepen 7 en 8 zijn er qua indeling 2 opties. In optie 1 worden de kinderen van de huidige 
groepen 7 gemengd. En bij optie 2 blijven deze bij elkaar. De leerkrachten hebben hun voorkeur 
uitgesproken voor optie 2 zodat dit voor kinderen stabiele basisgroepen blijven. Wel worden kansen 
gezien om de samenwerking tussen beide groepen 8 op te zoeken.  
 

Optie 1: Vorige groep Geschat aantal volgend jaar: 

Groep 7 Combinatie van 20 lln 6H + 9lln 6P 29   
Groep 8 Combinatie van 13 lln 7H + 7 lln 7P 20  
Groep 8 7P 21 

 

Optie 2: Vorige groep Geschat aantal volgend jaar: 
Groep 7 Combinatie van 20 lln  6H + 9 lln 6P 29 
Groep 8 13 lln 7H 13  
Groep 8 28 lln 7P 28 
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Ouderbijeenkomst groepsindelingen 
We zijn ervan overtuigd dat we op bovenstaande manier een goede groepsindeling hebben gevonden 
waarbij we voor de leerlingen veilige, stabiele en vreedzame groepen kunnen vormen. Voor het team 
biedt dit een rustig uitgangspunt met horizontale groepen waar we de samenwerking kunnen 
versterken.  

Voordat deze indeling aan de MR zal worden voorgelegd, horen we graag uw mening. U kunt deze met 
ons delen via directeur@westeparkschool.nl of door aan te haken op dinsdag 12 april om 8:30 uur 
tijdens het theemoment met de directie op de locatie van Hall. Daarnaast is er een ouderbijeenkomst op 
de locatie Van Hogendorpplein op 19 april om 17:00 uur. De reacties van ouders op de indeling zullen we 
in een volgende nieuwsbrief met u delen.  

Paasontbijt 
Op vrijdag 14 april vieren we met elkaar Pasen. Via de leerkracht ontvangt u meer informatie via Parro. 
 
Oproep Suikerfeest 
De maandag na de meivakantie (9 mei) is er op school aandacht voor het Suikerfeest. Welke ouders 
zouden mee willen helpen in de ochtend om thee te schenken en lekkers uit te delen of door wat lekkers 
te maken? Aanmelden via admin@westerparkschool.nl of kom dinsdag 12 april om 8.30 uur naar locatie 
van Hogendorpplein om afspraken te maken. 
 
Verhuisteam ouders 
Afgelopen week is het verhuisteam van ouders voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een leuke en 
constructieve bijeenkomst.  De ouders in het team zijn: 

• Naraida, moeder van Ilaysa (5-6P) en Alyssa (1-2B) Plein.  
• Monique, moeder van Lars (7H) en Saar (5H) Hall. 
• Ossama, vader van Safi (1-2F) en Arab (4-5H) Hall. 
• Cleo, moeder van Faes (3-4P) Plein. 

Het verhuisteam is het eerste aanspreekpunt voor alle ouders uit de klassen, dus bij vragen of behoefte 
aan extra informatie, spreek één van hen aan. Daarnaast sparren zij mee over alles rondom (de 
organisatie van) de verhuizing. Ook helpen zij bij het organiseren van activiteiten (concreet eerste markt 
op 18 mei) en later in de verhuisweek of andere voorkomende activiteiten. Dus voor vragen, 
opmerkingen, tips of hulp, spreek een van de ouders aan. Stuur je liever een mail? Mail dan naar: 
verhuisteam@westerparkschool.nl.  

 
Save-the-date...... Markt! 
18 mei zal er een feestelijke markt georganiseerd worden. De leerlingen buigen zich nog over een goede 
naam voor deze markt. Aansluitend aan school, staan de kinderen met spellen en spullen op het 
schoolplein op het Van Hogendorpplein. Nadere informatie volgt. 
 
Chromebooks NPO-gelden in gebruik 
Afgelopen week zijn de Chromebooks, die we hebben aangeschaft van een deel van de NPO-gelden in 
gebruik genomen. De leerlingen van groep 7 en groep 8 hebben vrijwel allemaal een Chromebook tot hun 
beschikking, waarmee zij zelf aan de slag kunnen met verschillende programma’s en app’s. Het is goed 
om de leerlingen uit te dagen, zelfstandig te laten werken en hun digitale vaardigheden uit te breiden. 
Ook geeft het een leerkracht de mogelijkheid om, met een deel van de groep, aan de slag te gaan met 
andere zaken. Wij zijn er erg blij mee! 
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Voorschool en BSO (buitenschoolse opvang) 
Na de zomer zal de voorschool van Dynamo verder gaan onder AKROS. Dit betekent voor kinderen die 
nu bij De Bevers op de voorschool zitten per 15 juli a.s. een contract met AKROS krijgen. In bijgevoegde 
brief van Akros staat duidelijk wat dit voor u betekent en wat u als ouder moet doen om straks de plek 
bij de Bevers te houden. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met voorschool@akros-
amsterdam.nl of telefonisch via 020-2610509 (maandag, dinsdag, donderdag 9.30 – 12.30).  

Na de zomer start er ook een BSO van AKROS in de Westerparkschool. Mocht u uw kind hiervoor willen 
inschrijven, kunt u informatie vinden via deze link: https://www.akros-amsterdam.nl/inschrijven/  

Voor andere vragen mailt of belt u met de locatiemanager Anneke Fijlstra: a.fijlstra@akros-
amsterdam.nl Telefoon: 06-46852864. 

 
Eco-Schools 
Beste ouders.      
Wij zijn van de Eco School. 
Er komt een bak in de school. 
Waarin alle drinkpakjes worden verzameld. 
Beneden en boven. 
En aan het eind van de maand kijken we hoeveel drinkpakjes het 
zijn. 
En dat gaan we recyclen. 
En uiteindelijk is het doel dat kinderen minder drinkpakjes 
meenemen. 
Maar meer normale flessen. 
 
De groetjes van Eryn en Huub  
(leerlingen uit het Eco-team)  

De opbrengst van één week 

 

Boerderijbezoek Slot Hoeve 
Groep 5-6P en 6H zijn vorige 

week naar Boerderij Slot Hoeve 
in Muiden geweest. 

Ze hebben koeien, kalfjes, 
lammetjes, kippen, geiten, een 
paard en een pony verzorgd, 

geknuffeld, geaaid, gevoerd en 
bewonderd. De terugtocht 

voerde dwars door het weiland 
met zicht op het Muiderslot. 

Het was een leerzame en vooral 
erg leuke dag! 
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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: 
 

• 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.  
 

 Ouderbijdrage 
Op dit moment heeft 58% van de ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage betaald. De ouderbijdrage van 52,50 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/  
 

 

 
Eerdere nieuwsbrieven leest u terug op onze website 
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