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Update verhuizing en spullen
Met nog 3 weken te gaan, komt de sluiting
van de Van Hallstraat snel dichterbij.
Afgelopen weken is er flink opgeruimd en
ook al verhuisd. Vrijdag was de tweede
verhuisdag en de Van Hallstraat begint
inmiddels erg leeg te worden. Voor veel
spullen proberen we een nieuwe
bestemming te vinden. De boeken die over
waren van de Westerparty/ markt gingen
naar een organisatie die boeken voor het
goede doel verkoopt. Daarnaast hebben
de vader van Lars (7H) en Saar (4-5H) en
de vader van Arab (4-5H) en Safi (1-2 FH)
afgelopen week een stuk of 10
verhuisdozen met knutselspullen, boeken
en spelletjes naar de noodopvang voor
Oekraïners gebracht, waar zij erg blij mee
waren!
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Formatie komend schooljaar
Onderstaand een overzicht van welke leerkracht(en) voor welke groep staat volgend schooljaar. We zijn
erg blij dat het, ondanks het huidige lerarentekort, gelukt is om een passend plaatje te maken. In deze
formatie, leest u ook een aantal nieuwe namen, deze leerkrachten zullen zich in een volgende
nieuwsbrief voorstellen. Tussen haakjes ziet u het aantal werkdagen.
In een volgend bericht zullen we de inzet van de ondersteuners met u delen.
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Aouatif Zejli (4) Corinne Kersbergen (2)
Netty Reininga (2) Rozemarijn Jansen (2) Clemmy Lieuw (1)
Verginia Faverus (2) Hannah Wellinga (2) Bianca Beumer (2)
Idde Bergfeld (4) Linda van Amstel (4)
Renske Verdouw (4) Louelle Kluitenberg (2) LIO
Ingrid Grimmelikhuizen (4) Dauphine van Velzen (2) LIO
Loes Mantel (2,5) Loes Frencken (2,5)
Hanna Vlap (4) Loes Mantel (1)
Gladys Demidof (5)
Jordy Pieters (5)

Sjouwhulp gezocht op vrijdag 1, woensdag 5 en vrijdag 7 juli!
Omdat er nog een hoop dozen en spullen verplaatst moeten worden, voordat we verhuizen in de laatste
week, zijn we op zoek naar wat ouders die kunnen helpen sjouwen op 1, 5 en 7 juli op Het Plein. Meteen
na 8:30 uur, sjouwen we zoveel mogelijk naar de juiste plek! Meld u aan via Parro of via het mailadres
verhuisteam@westerparkschool.nl! Vele handen maken licht werk!
Vakanties en studiedagen volgend schooljaar
Vakanties
Herfstvakantie -15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie - 24 december t/m 8 januari 2022
Voorjaarsvakantie -25 februari t/m 5 maart 2023
Paasweekend - 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie -22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart - 18 mei t/m 21 mei 2023
Pinkstermaandag - 29 mei 2022
Zomervakantie - 22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen
Vrijdag 23 september 2022
Woensdag 5 oktober 2022
Maandag 24 oktober 2022
Vrijdag 10 februari 2022
Maandag 6 maart 2023
Maandag 26 juni 2023

Bericht van Freddy
Lieve ouders van de Westerparkschool,
Het afgelopen jaar heb ik, door ziektevervanging van een aantal collega’s, ervaring kunnen opdoen met
de ambulante taken buiten de klas van bouwcoördinator, VVE-coördinator en Intern Begeleider. Deze
werkzaamheden sluiten goed aan bij mijn ervaring als producer en manager, in mijn vorige werkkringen.
Hierdoor ben ik anders over mijn "laatste jaren in het onderwijs” na gaan denken. Ik ben onlangs 64
geworden dus ik 'mag’ nog drie jaar, ik wil er nog zeker vijf en wellicht meer. Maar dan niet meer alleen
op “mijn knieën tussen de kleuters”, maar ook meer buiten de klas.
Gelukkig re-integreren de collega's die ik heb mogen vervangen voorspoedig, waardoor er helaas op de
Westerparkschool geen plek is voor mijn ambities. Op de Multatulischool heb ik een plek gevonden, waar
dat wel kan. En zij ontvangen mij daar met open armen.
Dat is heel erg fijn en tegelijkertijd betekent het ook dat ik afscheid van de kinderen, van jullie en van de
Westerparkschool ga nemen. Het gevoel is dus enorm bitterzoet, want ik ga jullie en de
Westerparkschool heel erg missen.
Bedankt voor het vertrouwen dat ik van jullie heb gekregen, voor de prettige samenwerking en de mooie
gesprekken. Ik wens jullie kinderen, jullie en de school het allerbeste toe en blijf het mooie culturele
kleurenpalet, waar de WPS om bekend staat!! Lieve groeten,
(Juf) Freddy
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Theeochtenden
De laatste theeochtend met de directie van 8:30 uur tot 9:15 uur. U bent van harte welkom! Hieronder de
datum:
Donderdag 30 juni Locatie Van Hogendorpplein
Tijdens de theeochtenden is er ruimte om in gesprek te gaan met de directie. 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 64% 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/

Ingestuurd
Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) is
een non-profitorganisatie die al ruim twintig
jaar anderstalige geïsoleerde vrouwen en
vrijwilligers verbindt.

Jij kunt dit lezen,
Maar er zijn vrouwen in jouw buurt, en op
jouw school voor wie dit niet vanzelfsprekend
is.
Het ABC is er voor vrouwen die je niet veel
hoort of ziet. Zij brengen hun kinderen naar
school en verder durven of kunnen zij hun
huis niet uit.
Wil jij het verschil maken voor je anderstalige
Buurvrouw?
Ga dan op stap met één van onze
wereldvrouwen, neem plaats aan de
keukentafel, geef Nederlandse les én leer
van elkaar!
Met één ontmoeting per week kun jij bij één
vrouw al het verschil maken. Daar helpen wij
bij het ABC graag bij.
Help jij ons mee?
https://www.abcamsterdam.org/wordvrijwilliger/
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