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Studiedag

Vandaag was het studiedag op de Westerparkschool. Het was een fijne dag waarin we hebben gewerkt
aan de onderwijskwaliteit door aandacht te hebben voor de zorgroute, de werkgroepen en de
Vreedzame school.
Ouderavond

Op 1 november willen wij een ouderavond organiseren. U krijgt hier nog een uitnodiging voor, maar zet
de datum vast in uw agenda!
Op tijd komen

We merken dat niet alle kinderen op tijd komen. Het is erg belangrijk dat de lessen op tijd beginnen, De
komende weken zullen we er extra op toezien dat alle kinderen om 8:30 uur in de klas aanwezig zijn. Let
u erop dat uw kind op tijd van huis vertrekt?
Aicha stelt zich voor

Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Aicha, ik ben de nieuwe gym juf van de Westerparkschool! Ik heb zelf op deze school
gezeten dus het is voor mij geen onbekend terrein! Ik ben ook in deze buurt opgegroeid en ik zie nog veel
bekende gezichten hier rondlopen op school. Ik ben super enthousiast om de gymlessen te geven hier op
school en er een fijn en sportief jaar van te maken voor iedereen!
Groetjes van Aicha
Gymkleding

Voor de veiligheid, hygiëne en het fijn kunnen bewegen tijdens de gymlessen is het van belang dat
iedereen vanaf groep 3 gymkleding en gymschoenen aanheeft. Wilt u deze meegeven aan uw kind?
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Kraanwaterdag

Woensdag 28 september is het Kraanwaterdag. Deze dag drinken en stimuleren we het drinken van
kraanwater. We doen mee omdat schoon water uit de kraan niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt en het
drinken van kraanwater een gezonde keuze is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter kunnen
concentreren als ze voldoende water drinken.
De groepen 3 t/m 8 verzamelen op deze woensdag op het voorplein. Om 08.30 zal de directeur van
Waternet de dag officieel openen. De groepen 1 en 2 worden om 08.30 gewoon op het groene
schoolplein verwacht. De inloop van de kleuters zal op deze dag tot 08.45 uur zijn om u de mogelijkheid
te geven om samen met uw kleuter naar de opening te kijken op het voorplein.
Op Nationale Kraanwaterdag krijgen de groepen 4 t/m 8 les over het belang van water voor je lichaam,
maar ze ontdekken ook hoe kraanwater wordt gemaakt. Tijdens de les bespreken we ook hoe je het
drinken van water lekker en leuk kunt maken. Kijk hiervoor ook deze video van de Healthy Sisters.
Speciaal voor Nationale Kraanwaterdag maakten ze drie lekkere recepten om iedereen te inspireren om
nog vaker water te drinken: https://youtu.be/N8TPf-L5mYk.

Om er een geslaagde Nationale Kraanwaterdag van te maken vragen we u om op woensdag 28
september geen zoete (zuivel)drankjes aan uw kind(eren) mee te geven, maar water uit de kraan in een
bidon, schoolbeker of hervulbaar flesje! Meer informatie: www.kraanwaterdag.nl

De Vreedzame School

We hebben het eerste blok van de Vreedzame School afgesloten. “We horen bij elkaar”. Tijdens blok 1
leren de kinderen, de ouders en de leerkrachten elkaar beter kennen. Iets wat een belangrijke bijdrage
levert aan het pedagogische klimaat in onze school.’ It takes a village to raise a child’. Om de verbinding
tussen school en thuis te versterken, kunt u zelf ook in gesprek gaan met uw kind(eren). Een handig
hulpmiddel hierbij zijn de kletskaarten bij de vreedzame nieuwsbrief.
Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek heeft als thema GI-GA-GROEN. We
willen samen met ouders en kinderen de week feestelijk
openen op donderdag 6 oktober. We starten om 8:15 uur
op het plein voor de school. Alle kinderen mogen verkleed
komen en iedereen gaat deze dag via de voordeur naar
binnen. Ook de kinderen van de groepen 1-2.
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