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9 december 
Paarse vrijdag 

 
19 december  

Kerststukjes maken BSO 
 

22 december 
 Kerstviering 

 
24 dec t/m 8 jan 2023 

Kerstvakantie  

Sinterklaas  

Afgelopen vrijdag kwam Sint natuurlijk ook de 
Westerparkschool bezoeken. Hij kwam met loeiende 
sirenes aan op het schoolplein. Sint en zijn pieten bleven 
de hele ochtend op school voor een bezoek langs de 
klassen. Verder hebben de kinderen spelletjes gedaan, er 
werd gezongen en gedanst en natuurlijk waren er cadeaus 
en pepernoten. De groepen 7 en 8 hadden eerder in de 
week al surprises gedaan, ook dat was erg leuk! Het was 
weer een geslaagde Sinterklaasviering! 
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Akros 
Op 9 januari start de buitenschoolse opvang 
(BSO) van Akros in de Westerparkschool. Er is 
opvangmogelijkheid van maandag tot en met 
donderdag aansluitend aan schooltijd tot 18:30 
uur. De opvang van Akros, sluit aan bij de principes 
van de Vreedzame- en Eco-schools. 

 
Op 19 december van 15:00 tot 16:00 uur is er een inloop van de BSO waar kinderen kerststukjes 
gaan maken. Er is plek voor 15 kinderen. Aanmelden graag via 
Bso.westerparkschool@akros-amsterdam.nl. Meer info kunt u vinden in de bijlage van deze 
nieuwsbrief of op www.akros-amsterdam.nl/westerpark/  
 
Boterhammenbar 
Afgelopen weken zijn we van start gegaan met de 
boterhammenbar. We zijn heel blij dat er iedere ochtend 
vrijwilligers zijn die helpen met smeren en fruit uitdelen. Verder 
wordt er tijdens de overblijf ook brood en fruit uitgedeeld. De 
boterhammenbar blijft voorlopig open tot eind januari en we 
merken dat steeds meer mensen gebruik maken van de 
mogelijkheid even wat te eten! Dus wees welkom 
 
Vertrek Manon 
Na de kerstvakantie gaat Manon ons verlaten. Ze heeft haar opleiding tot schoolleider 
afgelopen oktober afgerond en gaat in januari aan de slag als directeur bij een school in 
Diemen. Manon heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan de verhuizing, de samenvoeging van de 
Van Hall en het Plein. We wensen haar veel succes en zullen haar missen! 
 
Kerstdiner 
Op donderdag 22 december vindt het jaarlijkse kerstdiner plaats. 
De kinderen zijn donderdagmiddag vanaf 11.45 uur vrij, zodat de 
leerkrachten de klassen klaar kunnen maken. Om 16:45 uur wordt 
iedereen weer op school verwacht voor het diner.  
 
De komende dagen hangen er intekenlijsten in de hal, Hierop kunt u 
noteren wat uw kind voor het kerstdiner meeneemt: hapjes of een 
gerechtje voor ca. 10 personen. School zorgt voor het drinken. 
Ouders worden verzocht op de schalen, pannen, opscheplepels, die 
meegaan met de hapjes, duidelijk de naam van uw kind te zetten. 
(bv. met een stukje leukoplast). 
 
Via Parro ontvangt u binnenkort het hele programma! 
 
Kerstborrel voor ouders 
Terwijl de kinderen aan de kerstmaaltijd zitten, wordt er voor 
ouders een kerstborrel georganiseerd. School zorgt voor de 
drankjes en ouders worden gevraagd wat hapjes mee te nemen.  
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Corona protocol 
Afgelopen weken, zijn er meerdere 
Coronabesmettingen gemeld op school. 
Dit betekent dat we weer alert zijn op 
besmettingen en het Corona protocol 
van start is. Om u hierin mee te nemen, 
delen wij onze afspraken. 
Vanzelfsprekend communiceren wij met 
u als er aanpassingen worden gedaan in 
de maatregelen. Hieronder een 
samenvatting van het protocol: 
 
Het protocol maakt onderscheid in verschillende fasen van besmettingen: 
- Fase 1 is de fase waarin we proberen Corona te voorkomen met de reguliere basisregels.  
- Fase 2 gaat in wanneer er in een klas 3 of meer Corona-besmettingen gemeld worden. 

Kinderen met klachten blijven thuis, tenzij zij negatief testen op Corona.  
- Fase 3 gaat in wanneer er 3 of meer klassen/leerkrachten besmet zijn. Dit is de fase waarin 

klassen apart van elkaar gehouden worden, er looproutes in school worden gevolgd en er 
geen ouders meer in school mogen. Ook zijn er specifieke afspraken voor de 
werkzaamheden van de leerkrachten.  

- Fase 4 begint als de leerkracht geen les meer kan geven vanwege een eigen besmetting. Als 
er geen invaller is, werken de kinderen (streven is maximaal een week) thuis. Daarna gaat 
school beperkt open. De helft van de leerlingen komt om de beurt naar school, afgewisseld 
met online les. Er is extra aandacht voor kwetsbare leerlingen.  

 
Wij hopen natuurlijk dat het niet zover komt en doen er alles aan om de school open te houden.  
 

Voorleeswedstrijd 
Vorige week was het weer tijd voor de jaarlijkse 
voorleeswedstrijd. Na de voorrondes in de klassen, lazen de 
finalisten voor in de grote hal, wat op zich al heel knap en 
spannend is natuurlijk! Uit groep 5/6 heeft Robin gewonnen. Ze 
las voor uit het boek, Zondag Maandag, Sterrendag. De jury vond 
dat ze heel spannend en grappig voorlas. Kato heeft gewonnen 
bij groep 7/8, ze las het sprookje De nieuwe kleren van de keizer 
voor uit het prachtige boek: De dertig mooiste verhalen van de 
sprookjesverteller. Kato haar reactie na de wedstrijd: “Ik ben 
gewoon superblij en hoop dat ik ook win van heel Amsterdam”. 
Wij hopen met haar mee! 

Paarse vrijdag  
Vandaag, vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag. 
Dit is een dag waarop mensen door het dragen van 
de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met 
homo- en biseksuele, lesbische en transgender 
jongeren. Door als school mee te doen aan Paarse 
Vrijdag laten we zien dat iedereen bij ons op school 
zichzelf mag zijn en dat niemand gepest of 
uitgesloten mag worden om wie die is of op wie die 
verliefd wordt. 


