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In deze nieuwsbrief: 

 

 

NIEUWSBRIEF NR 4 

 
Vrijdag 28 oktober 2022 

Belangrijke data: 

• Op tijd actie 

• Ontruimingsoefening 

• Vreedzame School 

• Ouderavond 

• BSO 

• Aanmelden 

• Corona 

• Week Mediawijsheid 

•  Wereldoriëntatie 

• Halloween en Sint-

Maarten 

31 oktober 
Halloween 

 
1 november 

Ouderavond 19.00 
 

4 t/m 11 november 
Week van de Mediawijsheid 

 
11 november  
Sint-Maarten 

 
 

Op tijd actie gestart 

In de week na de herfstvakantie zijn we gestart met uitdelen van op-tijd-kaarten. We delen deze 
kaarten uit vanaf het moment dat de deur opengaat tot 8:28. De week erop delen we ook te-laat-
kaarten uit vanaf 8:30 uur. In de klas houdt de leerkracht vervolgens bij of de kinderen op tijd in de 
klas zijn; let op: uw kind is op tijd als het om 8:30 uur ‘lesklaar’ in de klas zit.  
Bij regelmatig te laat komen, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Daarnaast 
inventariseert de administratie eens in de 2 weken hoe vaak kinderen te laat zijn geweest. Bij meer 
dan 3 keer te laat binnen 2 weken of meer dan 5 keer te laat tussen 2 vakanties, krijgen ouders een 
bericht per mail met het verzoek ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school komt.  
Mocht uw kind ook de volgende periode te vaak te laat zijn, volgt een brief vanuit de directie waarop 
duidelijk gemaakt wordt dat verzuim gemeld moet worden bij de leerplichtambtenaar. Bij een 
volgende periode volgt contact met de leerplichtambtenaar. 
We hopen dat het lukt om met deze actie alle kinderen op tijd op school te hebben, zodat de lessen 
op tijd beginnen, en de te-laat-komers niet de lessen verstoren tijdens het binnenkomen. 
 
Ontruimingsoefening  

Afgelopen dinsdag ging het brandalarm af om 9:15 voor een 
geplande brandoefening. Binnen 2 minuten was het gebouw 
ontruimd en binnen 5 minuten stonden alle kinderen en 
teamleden op de verzamelplaatsen. We zijn trots op de kinderen 
dat zij zo goed en rustig het pand hebben verlaten! De komende 
periode zullen we nogmaals een (onaangekondigde) 

ontruimingsoefening doen 
 

Vreedzame school nieuwsbrief 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de Vreedzame School-nieuwsbrief met hierin meer informatie over 

blok 2: We lossen ruzies/conflicten zelf op. Tijdens dit thema leren we kinderen om op een positieve 

manier om te gaan met conflicten, wat het verschil is tussen een ruzie en een conflict en hoe deze 

uit te praten. Meer informatie en kletskaarten in de bijlage. 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2022/10/nieuwsbrief_ouders_blok_2-2022-2023-1.pdf
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Ouderavond 1 November 19:00 uur  

Aankomende dinsdagavond 1 november is de ouderavond van de Westerparkschool. Op deze avond 

zal het team haar best doen om jullie een indruk te geven van school en alles wat er op school 

gebeurt. Er zijn 2 rondes met 11 verschillende workshops om uit te kiezen. 

Workshop 1: Expliciete Directe Instructie (EDI) Rekenles op basis van het EDI model door juf Gladys 

en juf Dauphine. Het EDI model helpt de kinderen hun effectiviteit van leren te vergroten en 

gebruiken wij op de Westerparkschool. 

Workshop 2:Vreedzame School Een workshop over en met de basisprincipes van de Vreedzame 

School door juf Gonnie. De Vreedzame school is een programma, waarin de klas en de school als een 

leefgemeenschap worden beschouwd, waarin kinderen kunnen oefenen met hun rol en 

verantwoordelijkheden. 

Workshop3:BSO/AKROS Een informatieve en vooral interactieve bijeenkomst over de opstart en 

visie van de BSO 

Workshop 4: Ouderbetrokkenheid We willen graag een ouderraad opstarten. Samen met de MR zijn 

zij verantwoordelijk voor de besteding van het geld, afkomstig uit de vrijwillige ouderbijdrage. De 

ouderraad heeft als doel school nog leuker te maken voor de kinderen. Dit door leuke activiteiten 

voor ze te organiseren. We willen u hier graag meer over vertellen  

Workshop 5: Taalactief Taal actief stimuleert kinderen om actief met taal en spelling aan de slag te 

gaan in de les. Juf Ingrid en juf Louelle zullen dit toelichten en demonsteren. 

Workshop 6: Leren lezen in groep 3 Leren lezen is een hele klus, meester Idde en juf Linda zullen dit 

proces toelichten. 

Workshop 7: Blink wereldoriëntatie Blink ontwikkelt lesmateriaal dat leerlingen uitdaagt om hun 

talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Juf Loes Frencken zal een inkijk geven in de 

methode. 

Workshop 8: EDI en Engels Een workshop Engels volgens het EDI model. EDI staat voor expliciete 

instructie, dit is een aanpak om de effectiviteit van leren te verhogen. Juf Netty en juf Aouatief zullen 

uitleg geven hoe zij dit aanpakken in groep 1/2. 

Workshop 9: Grej of the day Grej of the day betekent letterlijk “Ding van de dag”. In het kort; Je 

geeft een Grej of the day raadsel aan de kinderen mee dat ze thuis met hun ouders bespreken. Hier 

zit natuurlijk een idee achter! Juf Hanna legt het uit! 

Workshop 10: Apenkooien Weet u het nog? De lievelingsactiviteit met gymen is voor veel kinderen 

Apenkooien. Onder begeleiding van juf Aicha en meester Jordy kunt u weer even beleven hoe dat 

ook alweer was. 

Workshop 11: Coöperatief leren Met coöperatief leren laat je leerlingen op een gestructureerde 

manier samenwerken terwijl ze in kleine, meestal heterogeen samengestelde groepen zitten. Dit is 

een van de uitgangspunten voor leren op de westerparkschool. Juf Loes zal in de workshop uitleggen 

en laten ervaren hoe dit is. 

Voor de workshops kunt u zich in de hal van school inschrijven. Leerkrachten helpen u graag daarbij. 

Wij hopen u allemaal te zien volgende week dinsdagavond! 
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Programma ouderavond 1 november 

18:30-18:45 Inloop met koffie en thee 

18:45-19:00 Welkom 

19:00 –19:20 Ronde 1 workshops  

19:25 – 19:55 Algemene informatie WPS  

20:00 – 20:20 Ronde 2 workshops 

20:25 – 20:45 Napraten aula 

BSO Westerparkschool 

In de winter opent AKROS een BSO op de Westerparkschool. 

Hieronder de link voor meer informatie. Op 1 november tijdens de 

ouderavond is AKROS ook aanwezig voor vragen en suggesties.  

https://www.akros-amsterdam.nl/westerpark/  

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, dan is er zeker een plek.  

Corona 

Afgelopen periode steekt Corona weer zijn kop op. Om te zorgen dat we als Westerparkschool hier 

op voorbereid zijn, worden op dit moment de app’s en programma’s die worden gebruikt voor 

digitaal onderwijs ge-update. Verder is het Corona protocol bijgewerkt.  

Wij streven naar:  

- De school gaat niet meer dicht. 

- Een klas blijft alleen thuis als er geen invaller 

is. 

- Als een leerling thuis zit, krijgt hij of zij een 

passend schoolaanbod. 

- Elke klas heeft desinfectiemiddelen, 

handzeep en papieren handdoekjes. 

- De kinderen wassen hun handen extra bij 

binnenkomst en voor het eten. 

- Er zijn voor alle leerlingen, leerkrachten en 

ouders gratis coronatesten af te halen 

indien nodig.  

- De ramen in de klas zijn open voor goede ventilatie.  

  

https://www.akros-amsterdam.nl/westerpark/
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-  

Week mediawijsheid start 4 november  

Volgende week start de week van de mediawijsheid. Tijdens 

deze week staat verantwoord mediagebruik en digitale 

vaardigheden centraal. Er is een programma samengesteld voor 

de verschillende groepen varierend van programmeren tot 

mediawijsheid. We maken er een leerzame week van! 

 
BLINK 

Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het 

lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op 

onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e 

eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en 

informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink 

Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken 

naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en 

ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de 

leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen 

hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de 

vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. 

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 

Per jaar werken de kinderen aan verschillende thema’s van steeds 5 lessen voor aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur & techniek. Ook burgerschap komt aan bod in de lessen.  

In elke les staat een onderzoeksvraag centraal. Bijvoorbeeld: Wat zit er eigenlijk in een kroket?  Hoe 

helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier 

uitsterft? Hoe komt de koning van Spanje in ons volkslied? Hoe was het leven als soldaat in de 

loopgraaf? Door middel van diverse bronnen (filmpjes, teksten, foto’s, verhalen) en afwisselende 

opdrachten gaan de kinderen zelf stap voor stap uitzoeken wat het antwoord is op de vraag.  

Topografie in groep 5 t/m 8 

De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden geoefend via de online game TopoMaster. Met 

deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag. 
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Halloween & Sint-Maarten 

Maandag 31 oktober is het Halloween. Dit komt 

van “All Hallows Eve”, Allerheiligenavond. 

Christenen bereidden zich vroeger voor op de 

feesten Allerheiligen en Allerzielen. Die gaan 

over de dood en het leven na de dood.  

Uiteindelijk werd Allerheiligen afgeschaft als 

kerkelijk feest maar thuis bleven ze het gewoon 

vieren. Alle ouders en kinderen die dit vieren 

wensen we een griezelig weekend toe! 

In verband met het drukke programma wordt er 

in de meeste groepen geen lampionnen 

gemaakt.  

Ga mee met Dream support op de gezonde tour! 

Wil je meer leren over een gezonde levensstijl? Volg een training tot gezondheidsadviseur. Meer 

informatie leest u hieronder. 
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