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Kerstdiner   
 

 
Wat was het een gezellig Kerstfeest gisteren! ’s Morgens konden we genieten van een optreden van 
groep 3. In de avond kwamen we op school voor het kerstdiner. Er werden heerlijke hapjes meegenomen 
en de kinderen zagen er allemaal feestelijk uit. In alle klassen was het goed vertoeven! Buiten en in de 
hal was het gezellig gemaakt door de ouderraad voor de ouders bij het wachten op de kinderen. Aan het 
einde van de avond werden alle ouders toegezongen door de kinderen. Wij willen de ouders van de 
ouderraad en alle andere helpers hartelijk bedanken voor de goede zorgen. Vandaag hebben we alles 
netjes opgeruimd met elkaar, zodat we nu lekker vakantie kunnen gaan vieren. Even rust en geen school, 
maar tijd voor elkaar!  

Fijne vakantie allemaal. Tot 9 januari. 
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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. 
 
 

Parro 
Naar aanleiding van de wensenmuur op de ouderavond is besloten om Parro open te stellen voor 
berichten van ouders naar de leerkracht voor de groepen 3 tot en met 8. Voor de kleuters was dit al 
mogelijk. 
 
Vanaf de eerste schoolweek in het nieuwe jaar kunt u via Parro contact opnemen met de leerkracht. We 
hopen dat dit de drempel om contact op te nemen kan verlagen zodat de samenwerking tussen school 
en thuis zo goed mogelijk kan worden afgestemd. Om dit goed te laten verlopen hebben we een aantal 
richtlijnen opgesteld: 
 

- We bespreken via Parro geen inhoudelijke zaken over de kinderen. Maakt u zich zorgen over de 
ontwikkeling of het welbevinden van uw kind? Dan kunt u een afspraak maken via Parro 

- De leerkrachten lezen en ontvangen op hun werkdagen de berichten via Parro. U kunt een 
reactie verwachten binnen 2 werkdagen. In de app ziet u wanneer leerkrachten beschikbaar 
zijn. Moet u met spoed iemand op school spreken? Bel dan het algemene nummer van de school. 

- Ziekmeldingen graag voor schooltijd doorgeven bij de administratie. Dit kan live of telefonisch. 
 
Corinne 
Corinne is aan het begin van dit jaar uitgevallen en werkte de afgelopen maanden in 1/2A. Inmiddels is 
gebleken dat zij baat heeft bij een passendere re-integratieplek. Zij neemt daarom na Kerstvakantie 
afscheid van de Westerparkschool. Corinne heeft zich jarenlang ingezet als intern begeleider van de 
onderbouw en is een gewaardeerd collega. We gaan haar missen en wensen haar alle goeds!  
 
Vreedzaam  
Deze week sluiten we het derde blok van De Vreedzame School af “We hebben oor voor elkaar”. Dit 
thema gaat over communicatie, over 'praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. Dit 
voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Om ook de verbinding tussen school en thuis te 
versterken, kunt u zelf ook in gesprek gaan met uw kind(eren). Hier leest u de volledige nieuwsbrief met 
kletskaarten 
 
Naar de bibliotheek in de Kerstvakantie 
In de kerstvakantie heeft de OBA de volgende activiteiten: 
Spaarndammerbuurt: 
Vrijdag 23 december (15.30-16.00 / 7+ 19.00 – 19.30) 

Kerstmarkt met voorleesverhaal en chocolademelk. (4+)  
De Hallen: 
Dinsdag 27 december: ballet in de bieb (7+) 
Woensdag 28 december: schrijfworkshop (7+) 
Staatsliedenbuurt: 
Donderdag 29 december: ballet in de bieb (7+) 
Mercatorplein: 
Vrijdag 30 december: workshop zingende rap maken (6+) zaterdag 7 januari: familievoorstelling de 
kleine prins (6+) 
  
Deze activiteiten worden georganiseerd ten behoeve van de taalontwikkeling. We zijn er allen bij gebaat 
dat kinderen leesplezier gaan ervaren en dit kunnen wij stimuleren op verschillende manieren. Deze 
activiteiten dragen hieraan bij. Hopelijk kunnen we elkaar hierin ondersteunen! 
  
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die de OBA organiseert. Houd dan de agenda in de gaten 
via www.oba.nl/agenda 

https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2022/12/nieuwsbrief_ouders_blok_3-wps-2022-2023-2.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2022/12/nieuwsbrief_ouders_blok_3-wps-2022-2023-2.pdf
http://www.oba.nl/agenda

