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12 tot en met 14 september 

 

Amsterdam Cleanup Day  

14 september 

Gestart! 
Het is zover, we zijn weer van start, de eerste weken zitten er alweer op. In de laatste week van de 
vakantie, zijn we als team gestart met de voorbereidingen van het schooljaar. We hebben naast 
opruimen en inrichten, aandacht besteed aan onze samenwerking en aan de vreedzame school 
(binnenkort ontvangt u weer de nieuwsbrief). Nu is het heel fijn om met z’n allen op een fris-
geschilderde en opgeruimde locatie te werken. De laatste hand moet nog gelegd worden aan sommige 
praktische zaken en het gebruik van alle ruimtes, maar het belangrijkste is dat de kinderen allemaal in 
hun eigen klas zijn geland en dat het voor ons voelt of het nooit anders is geweest. Samen maken we er 
een mooi schooljaar van! 

Het Team van de Westerparkschool op de Vreedzame dag: 
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Nieuwe collega’s 
Naast alle vertrouwde gezichten heeft het team versterking gekregen van drie nieuwe collega’s. Bianca 
Beumer werkt twee dagen bij de kleuters in groep 1-2 C. Verder versterkt Clemmy Lieuw klas 1-2B naast 
juf Roos en juf Netty. En wij zijn ook superblij met de komst van onze oud-leerling Aicha Jaraya die het 
bewegingsonderwijs verzorgt voor alle groepen!  

   

Juf Bianca Juf Aicha Juf Clemmy 

 

Hieronder zal Bianca zich voorstellen, volgende keer een van de anderen: 

Hallo ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Bianca, ik ben een nieuwe collega op de Westerparkschool. Ik woon ook in Amsterdam-West 
en heb een dochtertje van bijna 2 jaar. Op dinsdag en woensdag sta ik voor groep 1/2c. Ik ben 
zijinstromer, wat betekent dat ik de pabo volg in 2 jaar. Ik heb in de 1,5 jaar dat ik nu bezig ben in groep 
3 en groep 5 gewerkt. Voor de klas te staan vind ik het leukste wat er is. Samen met de kleuters gaan we 
er een fantastisch jaar van maken! Groetjes Bianca 

TSO 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en daarmee ook de tussenschoolse opvang. Veel kinderen blijven 
over terwijl er niet gereserveerd is. Graag willen we u vragen de juiste dagen te reserveren. Dit doet u 
door in te loggen op www.assistent.net en naar reserveren te gaan. Klik op het vraagteken rechtsboven 
voor meer uitleg. 
 
Klassenouders 
Als Westerparkschool willen we graag weer dat iedere groep klassenouders heeft. Vooral om de link te 
leggen tussen de ouders en de klas. Binnenkort zal hierover een Parro-bericht uitgaan met meer 
informatie. 

Amsterdam Cleanup Day  
Woensdag 14 september doen we als school mee met de Cleanup Day Amsterdam. We gaan zwerfafval 
in de buurt opruimen. Hiervoor krijgen we grijpers, vuilniszakken en handschoenen. Deze actie past goed 
bij Eco-Schools, alle ouders zijn welkom om mee te helpen. Om 8:30 uur gaat groep 6 en om 8.45 gaat 
groep 7 op pad om het Westerpark op te ruimen.   Amsterdam Cleanup Day | 14 september | zwerfafval 
vrije wijken 

Oproep kleuterkleding 
De kleuters hebben wel eens een ongelukje, dan zijn ze te laat bij de wc. We zijn op zoek naar reserve 
kleding. Heeft u nog (onder)broekjes in de kleutermaat over? De leerkrachten van 1-2 zijn er blij mee. 

Naschoolse Activiteiten 
Uw kind heeft een flyer meegekregen over de Naschoolse Activiteiten. U kunt uw kind vanaf 9 
september inschrijven via deze link. Aanbod Naschoolse Activiteiten Amsterdam de kosten zijn 
inkomensafhankelijk en met de Stadspas zelfs gratis. 

  

http://www.assistent.net/
https://www.amsterdamcleanupday.com/
https://www.amsterdamcleanupday.com/
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
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Reminder: Schooltijden zijn veranderd.                                                                                                                              
Per schooljaar 2022-2023 zijn de schooltijden voor alle groepen 1 tot en met 8 hetzelfde. 
Maandag, dinsdag en donderdag 
’s Morgens 08.30 – 11.45 uur 
’s Middags 12.45 – 15.00 uur 
Woensdag en vrijdag 
’s Morgens 08.30 – 12.40 uur 

Vijftien minuten voor de aanvang van de lessen gaan de schooldeuren open. Wij verwachten dat 
iedereen op tijd in de klas is, zodat de lessen om 8.30 uur en 12.45 uur kunnen beginnen. 

Start van de schooldag 
De inloop van de groepen 1-2 is op ons groene schoolplein. Na het groeten van de groepsleerkracht bent 
u welkom om samen met uw kind op het plein te spelen. We vragen u om uiterlijk 8.30  afscheid te nemen 
van uw kind.  
 
De groepen 3 tot en met 8  komen door de voordeur. Wat fijn dat we u als ouders weer hebben mogen 
verwelkomen in school. Vanaf groep 4 werken wij toe naar het vergroten van de zelfstandigheid van uw 
kind. Hier hoort op een gegeven moment ook het zelfstandig naar het lokaal lopen bij. Uiteraard bouwen 
we dit langzaam op en blijft u welkom om af en toe een kijkje te nemen in de groep. 

Contact met school 
Wilt u iets met de leerkracht(en) bespreken, dan kunt u een afspraak maken of mailen. Leerkrachten 
lezen hun mail tussen 08.00 en 17.00 uur. Zij doen hun best om de berichten binnen 2 werkdagen te 
beantwoorden. Bij spoedgevallen graag bellen naar  0206860144 

Vakanties en studiedagen 

Herfstvakantie – 15 oktober t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie – 24 december t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie – 25 februari t/m 5 maart 2023 
Paasweekend –7 april t/m 10 april 2023 
April-meivakantie – 22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart – 18 mei t/m 21 mei 2023 
Pinkstermaandag – 29 mei 2023 
Zomervakantie – 22 juli t/m 3 september 2023 

vrijdag 23 september 2022 
woensdag 5 oktober 2022 
maandag 24 oktober 2022 
vrijdag 10 februari 2023 
maandag 6 maart 2023 
maandag 26 juni 2023 
 

 


