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In deze nieuwsbrief: 

NIEUWSBRIEF NR 16 
Vrijdag 10 juni 2022 

Belangrijke data: 

- Theeochtenden 

- Opbrengst Westerparty 

- Rapportgesprekken 

- Ouderbijdrage 

- Hockeyplezier 

- Jeugd-Zomer Programma 

15 juni – Studiedag 
Kinderen vrij 

 
28 juni -1 juli: 

rapportgesprekken 
 

4 juli – Studiedag: 
Kinderen vrij 

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 21 juni locatie Van Hall 
• Donderdag 30 juni Locatie Van Hogendorpplein 

 
Tijdens de theeochtenden is er ruimte om in gesprek te gaan met de directie en met. Maakt u zich zorgen 
over de ontwikkeling van uw kind? Maak dan een afspraak met de leerkracht van uw kind.  
 
Officiële bekendmaking bedrag Westerparty!  
Gisterochtend was het moment daar! De onthulling van de 
opbrengst van de Westerparty, het bedrag van 550 euro werd door 
de leerlingen van de verhuiscommissie feestelijk bekendgemaakt! 
Op naar het volgende feest: De Verhuisdag op 13 juli! 
 
De verhuizing 
Tijdens de studiedag heeft het team in de middag opgeruimd, 
hierdoor ontstaat er steeds meer overzicht. We proberen hierbij 
zoveel mogelijk spullen een duurzame bestemming te geven. Zoals: 

• Boeken worden opgehaald voor andere scholen en kerken 
• Spellen, knutselmateriaal en buitenspeelgoed is naar de 

Noodopvang Oekraïne gegaan 
• Kleutermateriaal gaat naar een school in Suriname en het 

speciaal onderwijs 
 
Belangrijke data aankomende tijd: 

• 17 Juni worden de eerste spullen verhuisd van de locatie 
Van Hall naar Het Plein.  

• 24 juni zal een 2e deel worden overgebracht en afgevoerd. 
• 11 tot 15 juli - De definitieve verhuizing 

 

 

Voor deze week kunnen we alle hulp gebruiken! Op 13 juli is ook de mogelijkheid voor ouders om afscheid 
te nemen van de locatie Van Hall en vervolgens de zomervakantie in te luiden! 
 
Rapportgesprekken 
Dinsdag 28 juni starten de rapportgesprekken. U kunt zich hiervoor intekenen via de Parro-app! 

Ouderbijdrage 
Op dit moment heeft 58% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald. De ouderbijdrage is 
vrijwillig. Wel is het belangrijk dat voor ieder kind de ouderbijdrage betaald wordt. Van de vrijwillige 
ouderbijdrage betalen we bijvoorbeeld voor uitjes, schoolreisjes en vieringen daarnaast 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/ , 

https://westerparkschool.nl/ouderbijdrage/
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BEWEGEN, PLEZIER EN VAARDIGHEDEN 

 
Hockeyschool voor kinderen van 5 tot 12 jaar op verschillende locaties in Nederland. 

De Hockeyschool staat voor ‘hockey en plezier maken’. We hebben locaties in Vleuten, Amsterdam 

centrum, Amsterdam buitenveldert, Amsterdam west, Den Haag, Rotterdam en Groenekan. 

 

WAT IS HOCKEYPLEZIER? 

Bij Hockeyplezier leer je op een speelse wijze van de 

hockeysport houden. Het leren van trucjes en het 

spelen van behendig- 

heidsspelletjes wordt afgewisseld. Het gaat om 

bewegen, plezier en hockeyvaardigheden. 

Competitie is niet het uitgangspunt, maar wel 
sportief, samen en spelen! 

 
TRAININGEN & TIJDEN 

Ons trainingsprogramma wordt afgestemd op het 

niveau en leeftijdscategorie van de kinder- en. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de hoeveelheid 

trainingen die uw zoon of dochter bij ons heeft gevolgd. 

We starten altijd begin maart en september met 12 

lessen. Samen met vriendjes en vriendinnetjes in een 

groepje is geen probleem! 

 

MEER HOCKEY! 

Hockeyplezier organiseert nog meer: 

•  Hockeyclinics - feestjes - Shop 

•  Zomerhockey - 4 extra trainingen in de maand juni 

voor de enthousiaste hockeyers. 

 

 

. 

 
LESGELD & HOODIE 

€ 120,- voor 12 lessen & € 25,- voor een super coole 

hooded sweater met je naam erop! 

 
Lees meer op Hockeyplezier.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  CONTACT  

Neem voor meer informatie contact op met 
Jesse Feijtes, het aanspreekpunt van 
Hockeyplezier! 

06 29 25 83 48 

info@hockeyplezier.nl 

www.hockeyplezier.nl 

Utrecht 
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