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Aanmelden broertjes en zusjes
Donderdag 3 november is de laatste dag waarop u uw voorkeursformulier voor de basisschool kunt
inleveren voor kinderen die geboren zijn tussen 1-5-2019 en 31-8-2019. Broertjes en zusjes die jonger
zijn kunt u ook al aanmelden.
Herfstvakantie en studiedag
Van 15 tot en met 23 oktober is het Herfstvakantie. Aansluitend hebben we maandag 24 oktober een
studiedag en zijn alle kinderen vrij.

Divali
Maandag 24 oktober is het Divali, een van de belangrijkste
feesten uit het Hindoeïsme. Met Divali wordt de overwinning van
het goede op het kwade gevierd. Het licht wint het van de
duisternis. De godin Lakshmi wordt vereerd, de godin van
rijkdom, geluk en licht. Alle ouders en kinderen die dit vieren
wensen we een gelukkig lichtjesfeest (Shubh Divali) toe.
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Kraanwaterdag
Bekijk hier het filmpje dat tijdens de opening van de Kraanwaterdag is gemaakt. Alle kinderen hebben
een bidon gekregen. Water uit de kraan is lekker, gezond, duurzaam en goedkoop!

Thee met de directie
Thee met de directie woensdag 12 oktober 8.30-9.30. Tijdens dit thee uurtje kunt u schoolbrede zaken
bespreken en vragen stellen. Voor specifieke vragen over uw kind kunt u een afspraak maken met de
meester of juf van uw kind.
Loes Meister stelt zich voor
Mijn naam is Loes Ik ben 46 jaar leerkracht geweest van
kleutergroepen in Amsterdam West, waarvan de laatste 22 jaar met
veel plezier op de Westerparkschool (Van Oldenbarneveldtplein en
van Hallstraat). Ik ben nu een paar jaar met pensioen, maar draag de
Westerparkschool een warm hart toe en ik vind het leuk om op
woensdag als vrijwilliger in de onderbouw te assisteren, door met
kleine groepjes kinderen te werken aan o.a. woordenschatuitbreiding.
Het voelt alweer heel vertrouwd: Ik heb er veel zin in!

Vooraankondiging ouderavond 1 nov
Zet het vast in de agenda, want dinsdagavond 1 november is er om 19:00 uur een ouderavond gepland.
Op deze ouderavond zal het team van de Westerparkschool ouders welkom heten. Het begin van de
avond zal in het teken staan van de stand van zaken en de plannen van de Westerparkschool. Daarna
zal er in rondes aandacht zijn voor verschillende school thema’s en er is natuurlijk ook tijd om elkaar als
ouders te leren kennen of bij te praten. Het exacte programma volgt nog via Parro.
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Opening Kinderboekenweek
Donderdagochtend werd op het schoolplein de Kinderboekenweek voor de Westerparkschool feestelijk
geopend met het Kinderboekenweek lied “Gi-Ga-Groen". De kinderen dansten gezellig mee en liepen
door de erehaag naar binnen!

De kinderboekenweek heeft als doel het bevorderen van leesplezier en taalontwikkeling in de groepen is
er ook extra aandacht voor het leesonderwijs.
Openbare Bibliotheek Staatsliedenbuurt
•
•
•

In oktober zijn er verschillende activiteiten (gratis) voor de jeugd bij de OBA Staatsliedenbuurt.
Woensdag 12 oktober van 16.15 – 17.15: Gi-Ga-Groene Voorleesmiddag (4+ jaar)
Zaterdag 8 oktober 13.30 – 14.30: Workshop met kinderboekenschrijfster Fiona Rempt (8+ jaar)
Dinsdag 18 oktober 10.00 – 11.00: Muzikale voorstelling van TofProf (2-6 jaar)

Meidenvoetbal
Meiden die op een voetbalclub willen gaan of voetbal willen uitproberen kunnen vanaf deze week op
vertoon van de Coupon meedoen aan maximaal 4 gratis proeftrainingen bij SDZ, SDW of AVV Sloterdijk.
Neem eerst even contact op met de vereniging, voordat je langskomt
Bijlagen:
•
•
•
•

Meidenvoetbal Folder
Coupon 4 gratis proeftrainingen
Overzicht trainingstijden verenigingen
West Beweegt meiden aanbod flyer
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Luizenouders gezocht
In verschillende groepen zijn er luizen geconstateerd. Tijd om een oude gewoonte op te pakken! Wij
zoeken in elke groep ouders die regelmatig (vooral na elke vakantie) de kinderen op luis willen
controleren. Zo kunnen we samen een uitbraak voorkomen. Meldt u bij de leerkracht.
Muziekles Westerpark
Dit seizoen worden de volgende cursussen aangeboden;
•
•

•

Algemene muzikale vorming in verschillende
leeftijdsgroepen en kinderkoor
Snuffelcursus ' Mijn kleine viool' voor kinderen,
leeftijd 3-5 jaar; kennismaking met muziek en de
viool op een speelse manier in 10 lessen à 30
minuten, ook in Engels en Duits.
Tip voor de jonge zangers: De zanggroep “Voix-là!
Westerparkbuurt”, leeftijd 8-12 jaar, maandags
15.45u en 16.15u -17u reeds begonnen! Er is nog
plek, maar wees er snel bij!
Meer info: www.muziekles-westerpark.nl
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