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18 Mei Westerparty en Westerparkshop!
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Groepsindelingen
Tijdens de ouderbijeenkomsten over de groepsindelingen hebben we positieve reacties
ontvangen van ouders. De volgende stap is het bespreken in de MR. Van hieruit kunnen we de
indeling maken welke leerkracht voor welke groep komt te staan. Zodra we hierover meer weten,
zullen we u inlichten.

Bezoek aan het Woeste Westen
De kleutergroepen zijn naar het Woeste
Westen geweest om het Gruffalopad te
volgen! Ze zijn uitgedaagd om met al hun
zintuigen de natuur te ontdekken en
onderzoeken.

Plastic vissen
De groepen 7 en 8 hebben een bezoek aan
het scheepvaartmuseum gebracht en hebben
geleerd over duurzaamheid. Aansluitend zijn
ze in bootjes gestapt om het plastic uit de
grachten te vissen.

Suikerfeest
Op maandag 9 Mei besteden we aandacht aan het Suikerfeest op school. Iedereen mag in
mooie kleding naar school komen en er zal op beide locaties een mooi gedekte tafel zijn. Ouders
en kinderen mogen iets meenemen om te delen. Wilt u ook iets meenemen? U kunt bijvoorbeeld
denken aan Dadels, Baklava, koekjes en dergelijke.
Cito-groep 8
De afgelopen dagen hebben de kinderen uit groep 8 de eindcito gemaakt. Voor een aantal
kinderen was dit een spannend periode. We zijn nu al trots op alle kinderen, er is hard gewerkt
en het is achter de rug!
Overblijf
We kunnen omdat de cohorten niet meer nodig zijn vaker activiteiten
organiseren tijdens de overblijf. Zo is er rond de Paasdagen geknutseld,
iets wat de sfeer bij de overblijf ten goede komt!

Eerdere nieuwsbrieven leest u terug op onze website

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

