
SCHOOLKALENDER 2020-2021
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VOORWOORD

Voor u ligt de informatiekalender van openbare basisschool de Westwijzer  
voor het schooljaar 2020-2021.

In deze kalender, die alle ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar 
persoonlijk ontvangen (1 per gezin!), vindt u zoveel als mogelijk, informatie die voor 
u en uw kind dit jaar van belang is. Uitgebreidere informatie over de school vindt u 
in onze schoolgids en op onze website. Deze kalender is vanaf de eerste schooldag 
ook digitaal te vinden op onze website (voor bijv. de oppas, opa’s en oma’s, etc).

U treft naast informatie ook een jaaroverzicht (activiteitenkalender) aan waarin, 
voor zover bekend, alle activiteiten die onze school voor dit schooljaar heeft  
gepland, zijn opgenomen. Ook de studiedagen van het schoolteam en de school-
vakanties zijn opgenomen. 

Eventuele wijzigingen en aanvullingen die tijdens het schooljaar nodig blijken  
te zijn, maken wij via onze website, onze nieuwsbrief en Parro-berichten bekend. 

Heeft u toch nog vragen, neemt u dan even contact met ons op.

Het team van de Westwijzer wenst u en de kinderen een plezierig  
en leerzaam schooljaar 2020 - 2021 toe. 

     Ruud Sahertian
    Directeur OBS de Westwijzer



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 31 WEEK 32 WEEK 33 WEEK 34 WEEK 35

27 juli 03 10 17 24

28 juli 04 11 18 25

29 juli 05 12 19 26

30 juli 06 13 20 27

31 juli 07 14 21 28

01 / 02 augustus 08 / 09 15 / 16 22 / 23 29 / 30

Schoolschriften worden al lang gebruikt. Eén van de oudste overgebleven schoolschriften met historische waarde  
dateert uit 1625. Dit oude schrift geeft een goed inzicht hoe het er in die dagen toeging op een Latijnse school.  
De informatievoorziening in het onderwijs was over het algemeen zeer papier gebonden maar gebeurt tegenwoordig ook 
vaker met de computers, elektronische schoolborden en tablets. In 2013 waren er 10 scholen in Nederland die alleen digitaal 
werkten op een iPad. In 2014 deed ook de Android tablet zijn intrede en deden 44 scholen mee. Inmiddels loopt het aantal 
tablets dat in gebruik is op school in de miljoenen.
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1E SCHOOLDAGZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

A
U

G
U

ST
U

SSTART BLOK 1 
- vreedzame school
- hoofdluiscontrole

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

NIEUWSBRIEF 1

GROEPSNIEUWSBRIEF 1

 Juf Maaike B.  jarig

22  Dag van de Tandenfee

 Juf Chantal en 
Juf Caitlin  jarig

Meester Pim jarig
Sint-Juttemis

DEZE WEEK OPENING VAN 
DE ‘NIEUWE’ WESTWIJZER

Deze week: 

OOG-GESPREKKEN 
(niet op woensdag!)

MUHARRAM 
(Islamitisch Nieuwjaar)

Internationale dag   
van de FOTOGRAFIE

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

Leerkrachten  
maken  
klassenouder(s)  
bekend
GROEPSNIEUWSBRIEF 2



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 36 WEEK 37 WEEK 38 WEEK 39 WEEK 40

31 augustus 07 14 21

01 08 15 22

02 09 16 23 30

03 10 17 24 01 oktober

04 11 18 25 02 oktober

05 / 06 12 / 13 19 / 20 26 / 27 03 / 04 oktober

28

29

Lang voor YouTube en Tik Tok was er de langspeelplaat, vaak afgekort tot LP of elpee. Wanneer je vroeger naar muziek  
wilde luisteren moest je gebruik maken van een grammofoonspeler met een LP. De LP werd officieel geïntroduceerd in 
1948 in de Verenigde Staten en werd gemaakt van vinyl. Op een van de eerste langspeelplaten kon maximaal een half 
uur muziek per kant weergeven worden. Tegenwoordig kun je gebruik maken van YouTube. YouTube is een website met  
miljoenen openbaar toegankelijke video’s en dagelijks meer dan 4 miljard bezoekers. Elke videoclip en elk liedje is online  
te vinden op deze site
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NIEUWSBRIEF 2

INFORMATIE -  
thema-avond ouders
19:30 UUR

Meester Zoran jarig

Meester Ruud jarig

Juf Bianca jarig

Juf Veerle jarig

OR-vergadering
08:30 UUR

Nationale dag   
van de GEBOORTE

Nationale Koffiedag

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

Studiedag
Leerlingen vrij

DUURZAME DINSDAG PRINSJESDAG

START  
kinderboeken-
week: En toen?

SE
P

TE
M

B
E

R

05  WERELD BAARDDAG 
06 Juf Jomi jarig

12/13  OPEN MONUMENTEN-
DAGEN 

13    Roald Dahl dag

19/20  JOODS NIEUWJAAR
 Rosj Hasjana

26   BURENDAG 04  DIERENDAG

GROEPSNIEUWSBRIEF 3 GROEPSNIEUWSBRIEF 4 GROEPSNIEUWSBRIEF 5 GROEPSNIEUWSBRIEF 6 GROEPSNIEUWSBRIEF 7

Nationale Ouderendag

Deze week: 

MR vergadering

Wereld 
ALZHEIMER dag

FIETS NAAR JE WERK DAG

JOM KIPOER 
(Jodendom: grote verzoendag)



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 40 WEEK 41 WEEK 42 WEEK 43 WEEK 44

28 september

29 september

05 12 26

06 13 27

07 14

08 15 29

09 16 30

10 / 11 17 / 18 24 / 25 31 / 01 november

30 september

01

02

03 / 04

19

20

21

22

23

28

Het Ford model T was een van de eerste auto’s die in massaproductie werd genomen. Door de massaproductie was de  
T Ford een betaalbare auto geworden. In 1924 kostte een Ford T nog steeds slechts 290 dollar. In 1918 was de helft van alle  
auto’s in de wereld een Ford T. In de loop der jaren zijn er talloze automerken en nog veel meer modellen verschenen.  
Door het aantal auto’s en het intensief gebruik daarvan, doen er zich files voor en ontstaat er veel uitstoot in de vorm van  
uitlaatgassen. Om het milieu minder te belasten zijn er volledig elektrische auto’s, zoals de Tesla, ontworpen. Het aantal  
elektrische auto’s dat nu op aarde rondrijdt is momenteel 5,6 miljoen.
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HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

27   WINTERTIJD 
LET OP DE KLOK

31   HALLOWEEN

01   ALLERHEILIGEN
(Christendom)

18  MARATHON  
van Amsterdam

GROEPSNIEUWSBRIEF 8 GROEPSNIEUWSBRIEF 9

GROEPSNIEUWSBRIEF 10

Nationale KROKETTENDAG

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

AFSLUITING  
kinderboekenweek

Deze week: 

MR vergadering

NIEUWSBRIEF 3

START BLOK 2 
- vreedzame school
- hoofdluiscontrole

Studiedag
Leerlingen vrij

Dag van de 
LEERKRACHT

START  
kinderboeken-
week: En toen?

04  DIERENDAG

GROEPSNIEUWSBRIEF 7

Nationale OUDERENDAG

JOM KIPOER 
(Jodendom: grote verzoendag)

OR-vergadering
08:30 UUR

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

GEBOORTEDAG 
PROFEET MOHAMMED 
(Islam)



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 45 WEEK 46 WEEK 47 WEEK 48

02 09 16 23

03 10 17 24

11 18 25

12 19 26

13 20 27

14 / 15 21 / 22 28 / 29

04

05

06

07 / 08

Mensen hebben altijd de behoefte gehad om op lange afstand met elkaar te kunnen praten. De indianen bedachten de rooksignalen, 
in Afrika werden trommels ingezet, in Europa communiceerden we via kerktorens en op zee werd gebruik gemaakt van vuurtorens. 
Al in 1877 werden in Nederland de eerste proeven gedaan met telefonie en drie jaar later openden de Nederlandsche Bell Telephoon 
Maatschappij in Amsterdam haar deuren. Er waren toen 49 abonnees. In de jaren hierna bleven de verbeteringen en innovaties elkaar 
in rap tempo opvolgen. Vanaf 1980 ontstond er naast het bestaande netwerk een nieuwe manier van bellen; met de mobiele telefoon. 
Op dit moment zijn er meer mobiele telefoons in gebruik dan dat er inwoners in Nederland zijn.
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RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

08   Juf Arjella jarig 14   SINTERKLAAS KOMT AAN 
IN NEDERLAND

 DIVALI (Hindoeïsme)

01   WERELD AIDSDAG

GROEPSNIEUWSBRIEF 11 GROEPSNIEUWSBRIEF 12 GROEPSNIEUWSBRIEF 13 GROEPSNIEUWSBRIEF 14

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

Dag van de 
MANTELZORG

SINT MAARTEN
(Christendom)LEERLINGEN

KRIJGEN RAPPORT

Deze week:

RAPPORT-
GESPREKKEN
behalve dinsdag

Verander je
WACHTWOORD dag

Internationale dag van de 
RECHTEN VAN HET KIND

Wereld TOILETDAG

NIEUWSBRIEF 4

ALLERZIELEN
(Christendom)

OR-vergadering
08:30 UUR

OUDERS GROEP 8
Informatieavond VO

SCHOEN ZETTEN
OP SCHOOL

Juf Aicha jarig

Juf Elise jarig



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 49 WEEK 50 WEEK 51 WEEK 52 WEEK 53

30 november 07 14

01 08 15

09 16

10 17

11 18

12 / 13 19 / 20 26 / 27 02 / 03 januari

02

03

04

05 / 06

21

22

23

24

25

28

29

30

31

01 januari

Toen er nog nergens ter wereld gevoetbald werd, waren er al wel andere balspelen. Bijvoorbeedl in Zuid-Amerika werd het 
Yucateekse Maya balspel pokatok gespeeld. Het was een heilige sport die werd gespeeld met een grote bal van rubber, die 
ongeveer vijf kilo woog. De spelers mochten de bal niet met hun armen of benen aanraken, alleen met hun heupen en het 
bovenlijf. Meestal werd het gespeeld in teams, soms één tegen één. Het spel werd gespeeld op een groot veld dat begrensd 
werd door muren in de vorm van een I. De doelen waren stenen ringen die tegen de muren bevestigd waren. Tegenwoordig 
doen wereldwijd zo’n driehonderd miljoen mensen - mannen en vrouwen, jong en oud - aan voetbal. 
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Juf Devi jarig

SINTERKLAASFEEST 
Alle leerlingen 14:00 uur vrij

NIEUWSBRIEF 5

KERSTVIERING
Alle leerlingen 12:30 uur vrij
KERSTDINER in de avond

BOHDI DAG (Boeddhisme)

Verlichting van Boeddha

Nationale
VRIJWILLIGERSDAG

Internationale dag van de 
THEE

Uitreiking
NOBELPRIJZEN

  CHANOEKA - Jodendom: 
Lichtfeest 11 t/m 18 december

KERSTAVOND

1E KERSTDAG NIEUWJAARSDAG

OUDJAARSDAG

Deze week: 

MR vergadering

GROEPSNIEUWSBRIEF 15 GROEPSNIEUWSBRIEF 16

GROEPSNIEUWSBRIEF 17

13 Wereld lichtjesdag 02 Juf Lisa jarig26   2E KERSTDAG

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

OR-vergadering
08:30 UUR

Studiedag
Leerlingen vrij



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 01 WEEK 02 WEEK 03 WEEK 04

04 11 18 25

05 12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 29

16 / 17 23 / 24 30 / 31

06

07

08

09 / 10

JA
N

U
A

R
I

Het fenomeen graffiti dat in de jaren ’70 opkwam in Philadelphia door de jeugdbendes die hun handtekening (tag)  
achterlieten op muren en gebouwen en hiermee zo hun territorium konden afbakenen. Pas sinds de 20e eeuw wordt 
graffiti als kunstvorm beschouwd. Maar het verschijnsel ‘graffiato’ (het Italiaanse woord voor ‘ingekrast’) kent in werkelijk-
heid een veel langere geschiedenis en was in de oude stad Pompeii de orde van de dag. Daar beschilderden, beschreven, 
bekrasten en bekladden de bewoners de muren van de stad met hun teksten en muurschilderingen. 
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17 Meester Mathijs jarig
 Internationale dag van de
SNEEUW

24 Internationale dag van het
ONDERWIJS

30 Dag van de 
CROISSANT

DRIEKONINGEN

START BLOK 3 
- vreedzame school
- hoofdluiscontrole

NATIONALE
VOORLEESDAGEN

Westwijzer
VOORLEESONTBIJT

START LVS
TOETSWEEK 1

START LVS
TOETSWEEK 2

EINDE
TOETSWEEK 2

EINDE
TOETSWEEK 1

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

NIEUWSBRIEF 6
GROEPSNIEUWSBRIEF 18 GROEPSNIEUWSBRIEF 20GROEPSNIEUWSBRIEF 19 GROEPSNIEUWSBRIEF 21

Juf Irma jarig

Juf Maaike de J. jarig

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

OR-vergadering
08:30 UUR



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 05 WEEK 06 WEEK 07 WEEK 08

01 08 22

02 09 23

10 24

11 25

26

13 / 14 20 / 21 27 / 28

03

04

05

06 / 07

12

15

16

17

18

19

FE
B

R
U

A
R

I

Een molen is een eeuwenoud werktuig wat voor verschillende zaken gebruikt kan worden. Zo kan een molen er voor zorgen 
dat een gebied dat lager dan het zeeniveau ligt, droog blijft. Maar molens werden ook gebruikt om graan te malen, papier 
te maken of kleding mee te wassen. Tegenwoordig worden molens veel gebruikt om windenergie mee op te wekken. Dit 
zijn geen traditionele molens maar moderne windturbines die de energie van de wind omzetten in elektriciteit d.m.v. een 
generator. Moderne windturbines onderscheiden zich hiermee van traditionele windmolens, die direct gebruik maken van 
de mechanische energie om bijvoorbeeld het graan te malen of het water weg te pompen. 
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Deze week: 

MR-vergadering

Herdenking
FEBRUARISTAKING

CARNAVAL

CARNAVAL

CHINEES 
NIEUWJAARMeester Sander jarig

Juf Nikkie jarig

NIEUWSBRIEF 7
GROEPSNIEUWSBRIEF 22 GROEPSNIEUWSBRIEF 23 GROEPSNIEUWSBRIEF 24

14   VALENTIJSDAG
   CARNAVAL

06   Juf Berbie jarig 27   Juf Eveline jarig

DE DOE VRIENDELIJK DAG

Studiedag
Leerlingen vrij

VOORJAARS-
VAKANTIE

VOORJAARS-
VAKANTIE

VOORJAARS-
VAKANTIE

VOORJAARS-
VAKANTIE

VOORJAARS-
VAKANTIE

LEERLINGEN
KRIJGEN RAPPORT
Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

Deze week:

RAPPORT-
GESPREKKEN

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

OR-vergadering
08:30 UUR



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 09 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13

01 08 15 22 29

02 09 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25 01 april

12 19 26 02 april

13 / 14 20 / 21 27 / 28 03 / 04 april

03

04

06 / 07

05

M
A

A
R

T

De ploeg is een landbouwwerktuig dat in de akkerbouw wordt gebruikt om de grond, waarin het gewas wordt gezaaid of 
geplant, te keren, te verkruimelen en proper te maken. De ploeg werd oorspronkelijk getrokken door mensen of lastdieren 
zoals ossen en paarden. Tijdens de ontwikkelingen van de landbouwmechanisatie in de 19e eeuw werden landarbeiders en 
trekdieren in de landbouw vervangen door machines. De eerste tractor kwam aan het eind van de 19e eeuw in Nederland  
en daarmee verdwenen ook de landarbeiders en boerenknechten. In de 21e eeuw kwam de precisielandbouw in opkomst, 
waarbij computertechnologie gepaard gaat met een hogere efficiëntie in het werken op het land.
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DE GROTE 
WESTWIJZER
REKENDAG

NLdoet

GROEPSNIEUWSBRIEF 25 GROEPSNIEUWSBRIEF 26 GROEPSNIEUWSBRIEF 27 GROEPSNIEUWSBRIEF 28

GROEPSNIEUWSBRIEF 29

Juf Beau jarigJuf Sela en 
Juf Romy jarig

NIEUWSBRIEF 8

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

HOLI
Hindoeïsme: lentefeest

Nationale 
COMPLIMENTENDAG

Nationale 
LUIZENDAG

NATIONALE BOOMFEESTDAG

Westwijzer
PANNENKOEKEN-
DAG

Wereld
WATERDAG

08  Internationale  
VROUWENDAG

13  NLdoet 28   PESACH (Joods paasfeest)  
27 maart t/m 4 april

04  Juf Monique jarig
1e PAASDAG

START BLOK 4 
- vreedzame school
- hoofdluiscontrole

OR-vergadering
08:30 UUR

ZOMERTIJD 
LET OP DE KLOK

Deze week: 

MR-vergadering

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

Studiedag
Leerlingen vrij

GOEDE VRIJDAG



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17

05 12 26

06 13 20 27

14 21 28

15 22 29

16 23 30

17 / 18 24 / 25 01 / 02 mei

07

08

09

10 / 11

19

A
P

R
IL

De eerste voetbedekking voor mensen heeft wellicht alleen bestaan uit eenvoudige windsels. Daaruit werd de  
sandaal ontwikkeld, de eerste echte schoen. Een schoen wordt gemaakt in de vorm van de voet. Het bovenmateriaal 
(leer, kunststof of stof) is meestal soepel om goed te kunnen vormen. Daarvoor wordt een leest gebruikt, die in allerlei 
schoenmaten beschikbaar is. Per ontwerp worden andere leesten gemaakt. De zool is vaak van stugger slijtvast  
materiaal. De vorm van de schoen is modegevoelig en schoenen ontwerpen is een apart vak. Er zijn dan ook vele 
schoenontwerpers. Vooral damesschoenen én sneakers zijn sterk onderhevig aan de mode. 
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GROEPSNIEUWSBRIEF 30 GROEPSNIEUWSBRIEF 31 GROEPSNIEUWSBRIEF 32
GROEPSNIEUWSBRIEF 33

start Ramadan

NIEUWSBRIEF 9
SPORTDAG/ 
KONINGSSPELEN
Alle leerlingen 14:00 uur vrij

Landelijke dag
TEGEN PESTEN

Nationale
POEPDAG

2e PAASDAG

25  Meester Floris jarig

SCHOOLREISJE
Groep 1 t/m 7

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

CITO EINDTOETS 
GROEP 8

CITO EINDTOETS 
GROEP 8

CITO EINDTOETS 
GROEP 8

OR-vergadering
08:30 UUR

KONINGSDAG



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 18 WEEK 19 WEEK 20 WEEK 21 WEEK 22

03 10 17 24 31

04 11 18 25 01 juni

12 19 26 02 juni

13 20 27 03 juni

14 21 28 04 juni

15 / 16 22 / 23 29 / 30 05 / 06 juni

05

06

07

08 / 09

M
E

I

Haringhappen is het eten van een haring uit de hand. Hierbij wordt een zoute haring vastgehouden aan de staart. Vervolgens 
eet men de haring op, te beginnen aan de kant waar de haringkop gezeten heeft. In vergelijking tot de ‘zoute’ haring wordt 
sushi vaak bereid van rauwe vis. Sushi begon als street food, maar is uitgegroeid tot een delicatesse. Het was uiteindelijk 
aan het begin van de 19e eeuw in Tokio dat de tegenwoordige sushi vorm kreeg, met verschillende soorten vis, zeevruchten, 
groente en zeewier, samen bereid in kleine, sierlijke hapjes. Aan het begin van de 20e eeuw verspreidde deze sushi zich over 
de rest van Japan en in de tweede helft van de 20e eeuw over de rest van de wereld.
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MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

Nationale
DODENHERDENKING

Nationale
BEVRIJDINGSDAG

Nationale
FIETS NAAR JE 
WERK-DAG

Nationale
OVERBLIJFDAG

Nationale
OPA EN OMA
DAG

Deze week: 
KAMP: GROEP 8

Interationale
BELLENBLAASDAG

Einde RAMADAN

HEMELVAARTSDAG
SUIKERFEEST

Meester Peter jarig

09 MOEDERDAG 22  LUILAK
31 1e PINKSTERDAG

START BLOK 5 
- vreedzame school
- hoofdluiscontrole

GROEPSNIEUWSBRIEF 34 GROEPSNIEUWSBRIEF 35 GROEPSNIEUWSBRIEF 36

ANNIE MG SCHMIDT DAG

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

NIEUWSBRIEF 10

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

OR-vergadering
08:30 UUR

START LVS
TOETSWEEK 1

START LVS
TOETSWEEK 2

Deze week: 

MR-vergadering

2e PINKSTERDAG



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 22 WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25 WEEK 26

07 14 28

08 15 22 29

09 16 23 30

10 17 24 01 juli

11 18 25 02 juli

12 / 13 19 / 20 26 / 27 03 / 04 juli

2131 mei

01

02

03

04

05 / 06

JU
N

I

Zoethout is al eeuwen een soort snoep. Het is hout en smaakt zoet vandaar ook deze naam. Op zoethout moet flink ge-
kauwd en gezogen worden om de zoetstof te proeven. De plant bevat een zoetstof die zo’n 30 tot 50 keer zo sterk is als 
suiker, maar niet schadelijk is voor de tanden. Het snoepgoed drop wordt gemaakt van het wortelsap van de zoethoutplant 
(Glycyrrhiza glabra). De verwerking van de zoethoutwortel werd al in 1731 mogelijk gemaakt door de Italiaan Giorgio Amarelli 
doordat hij er in slaagde om het sap uit de wortel tot drop te verwerken. In Nederland is drop erg populair en waren wij als 
land in 2018 de grootste fabrikant van drop in de Europese Unie.
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GROEPSNIEUWSBRIEF 37 GROEPSNIEUWSBRIEF 38 GROEPSNIEUWSBRIEF 39 GROEPSNIEUWSBRIEF 40
NIEUWSBRIEF 11

Nationale 
BUITENSPEELDAG

Internationale 
SUSHIDAG

Juf Annika jarig

20 VADERDAG12  WERELD BREIDAG

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

START BLOK 6 
- vreedzame school

Studiedag
Leerlingen vrij

LEERLINGEN
KRIJGEN RAPPORT

WESTWIJZER
PLEINFEEST

KETI KOTI

28  ROZE ZATERDAG

Nationale
OVERBLIJFDAG

Nationale
OPA EN OMA
DAG

GROEPSNIEUWSBRIEF 36

NIEUWSBRIEF 10

START LVS
TOETSWEEK 2

Kopje koffie 
met de directeur 
8:30 - 9:30 UUR

OR-vergadering
08:30 UUR



Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag / Zondag

WEEK 26 WEEK 27 WEEK 28 WEEK 29 WEEK 30

28 juni 05 12 19 26

29 juni 06 13 20 27

07 14 21 28

08 15 22 29

09 16 23 30

10 / 11 17 / 18 24 / 25 31 / 01 augustus

30 juni

01

02

03 / 04

JU
LI

In de oudheid, tot in de 19e eeuw, dacht men dat ziekten werden veroorzaakt wanneer de lichaamssappen niet in balans waren.  
Aderlaten was toen een veel toegepaste therapie bij ziekte. Heel wat mensen zijn door aderlaten eerder overleden dan anders het geval 
zou zijn geweest. Aderlaten was in die tijd niet alleen het werk van de dokter (de chirurgijn), maar ook van de barbier (een herenkapper). 
Een andere methode om het bloed te zuiveren was de inzet van bloedzuigers. In de 19e eeuw kwam de geneeskunde in een stroomver-
snelling. De oude ideeën van het ontstaan van ziekten werden vervangen door bacteriologie en virologie. Vandaag de dag is de genees-
kunde nog steeds in ontwikkeling. Zo wordt bijvoorbeeld nog gezocht naar goede medicijnen tegen ziektes als hiv, aids en kanker.
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ZOMERVAKANTIE
T/M 22 AUGUSTUS ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

GROEPSNIEUWSBRIEF 41

RAPPORT-
GESPREKKEN

RAPPORT-
GESPREKKEN

Juf Latifa jarig
Juf Marjan jarig

Juf Monique P. 
en Juf Janine jarig

11  Juf Rolinka jarig

Studiedag
Leerlingen vrij

GROEPSNIEUWSBRIEF 40
NIEUWSBRIEF 11

RONDLEIDING -  
informatieochtend 
9:30 - 11:00 UUR

LEERLINGEN
KRIJGEN RAPPORT

AFSCHEIDSAVOND
GROEP 8

WESTWIJZER
PLEINFEEST

KETI KOTI



Directeur: Ruud Sahertian
Adjunct-directeur: Vacature 

Leerkrachtenteam:
Groep 1-2A Juf Bianca Hoebeke (ma-di-wo-do-vrij)
 bianca.hoebeke@westwijzer.nl
Groep 1-2B Juf Monique van Wijk (wo-do-vrij)
 monique.van.wijk@westwijzer.nl 
Groep 1-2B Juf Tessa van der Putten (ma-di)
 tessa.van.der.putten@westwijzer.nl
Groep 1-2C Juf Jomi Da Costa (ma-di-wo-do-vrij) 
 jomi.da.costa@westwijzer.nl
Groep 3A Juf Elise Meihuizen (ma-di-wo-do-vrij)
 elise.meihuizen@westwijzer.nl
Groep 3B Juf Arjella Cohen Paraira (ma-di)
 arjella.cohen.paraira@westwijzer.nl
Groep 3B Juf Veerle Alting (wo-do-vrij)
 veerle.alting@westwijzer.nl
Groep 4A Juf Aicha van Veen (ma-di-wo-do-vrij)
 aicha.van.veen@westwijzer.nl
Groep 4B Juf Marjan de Rooij (ma-di-wo-vrij) 
 marjan.de.rooij@westwijzer.nl
Groep 4B Juf Leidi van der Sluis (do)
 leid.van.der.sluis@westwijzer.nl
Groep 5A Juf Maaike de Jong (ma-di-wo-do) 
 maaike.de.jong@westwijzer.nl
Groep 5A Juf Leidi van der Sluis (vrij)
 leidi.van.der.sluis@westwijzer.nl

Groep 5B Meester Floris Broekmeulen (ma-di-wo)
 floris.broekmeulen@westwijzer.nl
Groep 5B Juf Sela Ruis (wo-do-vrij)
 sela.ruis@westwijzer.nl
Groep 6A Juf Maaike Bezemer (ma-di-wo)
 maaike.bezemer@westwijzer.nl 
Groep 6A Meester Marco Bakker (wo-do-vrij)  
 (ziektevervanging juf Berbie Noordman)
 marco.bakker@westwijzer.nl 
 berbie.noordman@westwijzer.nl 
Groep 6B Juf Chantal Noppert (ma-di-wo-do-vrij)  
 chantal.noppert@westwijzer.nl 
Groep 7A Juf Janine Stoete (ma-di-wo-do-vrij)
 janine.stoete@westwijzer.nl 
Groep 7B Juf Lisa Vessies (ma-di-wo-do-vrij)
 lisa.vessies@westwijzer.nl
Groep 8A Juf Latifa Ait Bouhssini (di-wo-do-vrij)
 latifa.ait.bouhssini@westwijzer.nl 
Groep 8A Meester Pim Buwalda (ma)
 pim.buwalda@westwijzer.nl
Groep 8B Juf Devi Nijhof (ma-di-wo-do-vrij)
 devi.nijhof@westwijzer.nl

Samenstelling van het team schooljaar 2020 - 2021

Intern begeleider:  Juf Rolinka van Leeuwen (ma-di-do-vrij) @-mail: rolinka.van.leeuwen@westwijzer.nl 
Administratie: Eveline Reekers (ma-di-wo-do) @-mail: info@westwijzer.nl 
Onderwijsassistenten: Juf Irma Rijkmans (di-do) / Juf Beau Thie (n.n.b.)
Bewegingsonderwijs: Meester Mathijs Miserus (ma-di-do-vrij)   
Conciërge: Zoran Marinovic (ma-di-do-vrij)  
Leraar ondersteuners: Meester Sander van Raalte (di-do-vrij) - Juf Caitlin Kroot (ma-di-wo-do-vrij) 
 Juf Annika Braakhuis (ma-di-wo-do-vrij) - Juf Romy Jongen (ma-di-wo-do-vrij)
 Juf Nikkie van de Vuurst (di-do-vrij)
Coördinator TSO: Monique Peereboom @-mail: monique.peereboom@westwijzer.nl 
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OBS De Westwijzer
De Westwijzer is één van de elf scholen van Amstelwijs,  
Stichting voor primair openbaar onderwijs Amstelveen  
(www.amstelwijs.nl). Het openbaar primair onderwijs wordt 
bezocht door ongeveer 3.200 leerlingen tussen 4 en 12 jaar.

In augustus 1992 startte de school met 63 leerlingen ver-
deeld over drie groepen. Inmiddels zijn we uitgegroeid 
naar een grote basisschool, die zich bevindt in het noorden 
van de Westwijk. In augustus 2003 hebben wij het huidige 
schoolgebouw betrokken aan de Noorddammerweg. Het 
betreft hier een zogenaamde Brede School die door diverse 
instanties wordt gebruikt: de voorschool Wolkewietje, de 
Buitenschoolse Opvang KinderRijk, AmstelTaal, de plus- 
klassen van ons bestuur Amstelwijs en wij van De West-
wijzer. Momenteel heeft de Westwijzer een gemiddelde 
groepsgrootte van 24 leerlingen per groep.

“Op de Westwijzer streven wij ernaar om op een positieve en wijze 
manier leerlingen te begeleiden in hun ‘ontdekkingsreis’ naar een 
zonnige en gelukkige toekomst in de maatschappij.” 

We hebben op de Westwijzer respect voor elkaars eigenheid. 
Met ons toelatingsbeleid streven wij ernaar dat de school een 
afspiegeling is van de diversiteit in de wijk en de samenleving. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen afkomstig uit gezinnen 
met heel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten,  
respecteren en met elkaar optrekken en leren.

Bij diversiteit denken we niet alleen aan verschillende  
culturen, maar ook aan religies, opleidingsniveaus, talenten, 
levensopvattingen e.d. Ons ideaalbeeld is een maatschappij 
waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar in contact zijn  
met elkaar. Dat willen wij overbrengen op onze kinderen. 
We vinden het een verrijking als kinderen uit verschillende 
milieus met elkaar optrekken en leren. Zo ontstaat er begrip 
voor elkaar en worden de leerlingen voorbereid om later als 

een respectvolle, betrokken wereldburger met een open 
levenshouding deel te nemen en bij te dragen aan een 
duurzame samenleving. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen een open en 
positief-kritische levenshouding ontwikkelen. We dagen de 
kinderen uit om nu én later een bijdrage te leveren aan een 
duurzame en ecologische maatschappij. Passend bij onze 
identiteit is dat een maatschappij waar niet het individualisme, 
maar gemeenschapszin dominant is.

Wij helpen onze leerlingen bij hun persoonlijke vorming:  
wie ben ik, waarom leer ik, hoe leer ik, wat motiveert me, 
wat wil ik leren en waar ben ik goed in?

Op de Westwijzer willen wij:
-  de kinderen een prettige, veilige en fijne schoolperiode 

bieden;
-  de kinderen een zo maximaal mogelijke ontwikkeling van 

de basisvaardigheden bieden;
-  een duidelijke continuïteit in haar onderwijs aan vier- tot 

twaalfjarige leerlingen bieden;
-  aandacht besteden aan de persoonlijkheidsvorming, met 

name de facetten: doorzettings-, en probleemoplossend 
vermogen, zelfstandigheid, kritisch en creatief denken, 
durven communiceren, samenwerken en sociale en  
culturele burgerschapsvorming;

-  de kinderen zelfstandig leren werken;
-  bij de leeractiviteiten uitgaan van de ervaringen en moge-

lijkheden van de leerling;
-  voor de kinderen een goede aansluiting bewerkstelligen 

naar vormen van voortgezet onderwijs, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de leerling;

-  de kinderen in aanraking laten komen met de verschijn-
selen, problemen en veranderingen die zich in de maat-
schappij voordoen.
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Op de Westwijzer doen we er alles aan om de leerling intrin-
siek gemotiveerd te houden om te leren. Een belangrijke  
succesfactor daarvoor is dat het kind eigenaar is van zijn 
eigen leerproces. We vinden het belangrijk dat kinderen een 
zekere mate van autonomie ervaren: ze kunnen en durven 
keuzes te maken.

De kinderen leren onder leiding van een leerkracht op de 
Westwijzer. De leerkracht kan het leren stimuleren en  
bevorderen. Dat doet hij door de kinderen duidelijke feedup, 
feedback en feedforward te geven. Ook onderzoeken de 
leerkrachten het effect van hun handelen op het leren en 
ontwikkelen van de kinderen: de leerkrachten doen aan 
zelfreflectie.

Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leer-
lingen en stimuleren hen boven zichzelf uit te groeien. De 
leerkrachten investeren in een goede pedagogische relatie 
met de kinderen. De kinderen leren als de leerkrachten ook 
leren. Daarom zijn alle medewerkers binnen de Westwijzer 
op een open, transparante en respectvolle manier critical 
friends van elkaar. Door op deze manier een professionele 
schoolleeromgeving te creëren, streven wij ernaar op de 
Westwijzer om de verschillende talenten van eenieder 
binnen het leerkrachtenteam optimaal te gebruiken en om 
mede daardoor het onderwijs aan de leerlingen op een zo 
hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

Talentontwikkeling op de Westwijzer
Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. We 
willen de kinderen op de Westwijzer de ruimte geven om uit 
te blinken op allerlei gebieden. Daarom streven wij naar een 
zo breed mogelijk onderwijsaanbod op de Westwijzer. Moge-
lijke aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld: extra aanbod voor 
hoogbegaafden, creatieve activiteiten, leren programmeren, 
techniek, dans en beweging, filosofie, kunst en cultuur, 
vreemde talen enz. 

Wij zullen de aankomende jaren gebruiken om dit aanbod 
op de Westwijzer duidelijk uit te werken en te profileren. Dit 
zodat de Westwijzer voor haar leerlingen een nog leerrijkere 
omgeving zal/kan gaan worden. 
Wij richten ons hierbij niet alleen op activiteiten onder 
schooltijd, maar ook op activiteiten die we na schooltijd  
willen gaan aanbieden. Onderwijs op de Westwijzer is  
namelijk veel meer dan leren lezen, schrijven en rekenen.

INTERNE PARTNERS OBS DE WESTWIJZER

AmstelTaal, taalonderwijs aan nieuwkomers
Voor kinderen van ouders die kortgeleden in ons land zijn 
komen wonen en dus nog geen Nederlands praten, heeft 
Amstelwijs zgn. ‘nieuwkomersklassen’. Kinderen vanaf 6 jaar 
die op onze school zijn aangemeld en ingeschreven, krijgen 
het eerste jaar les in onze nieuwkomersklassen. 

Daar krijgen ze in een kleine groep intensief Nederlands 
taalonderwijs. Na afloop van dat jaar vervolgen de kinderen 
het onderwijs weer op de school in de wijk waar ze door hun 
ouders zijn aangemeld en ingeschreven.

Plusklassen, passend onderwijs voor hoogbegaafde  
leerlingen
Aanvullend op het onderwijs op onze school heeft ons 
bestuur Amstelwijs vier bovenschoolseplusklassen voor 
hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 afkomstig 
van onze scholen. 

Voor een deel van de hoogbegaafde leerlingen is aanpas-
sing van het onderwijs in de klas niet voldoende. Het aan-
bod in de reguliere groep is dan niet toereikend, ondanks 
het inzetten van extra lesmateriaal. Deze kinderen krijgen 
één keer per week een dagdeel les van een gespecialiseerde 
leerkracht.
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Voorschool Wolkewietje
Voorschool Wolkewietje is gevestigd in het schoolgebouw 
van de Westwijzer. Peuters kunnen op een speelse en leer-
zame manier wennen aan deze schoolse omgeving.  
De overgang naar de basisschool verloopt op deze manier 
zeer geleidelijk. Er wordt veel aandacht en ruimte gegeven 
om te spelen en daarnaast worden er veel creatieve en 
taalactiviteiten met elkaar ondernomen. Elke ochtend staat 
onder begeleiding van twee professionele leidsters. Uw kind 
kan geplaatst worden vanaf 2 jaar. 
Voor meer informatie mail naar info@wolkewietje-kinder-
opvang.nl of bel 06 48 147 299 (telefonisch bereikbaar op 
maandag, woendag en vrijdag tussen 9:00 – 16:00 uur en 
dinsdag en donderdag tussen 13:00 – 16:00 uur).

Naschoolse opvang KinderRijk
BSO Noorddammerweg is samen met de Westwijzer ge-
huisvest in één gebouw. Er zijn goede contacten tussen de 
school en de pedagogisch medewerkers. De buitenschoolse 
opvang heeft vier uitdagende en fantasievol ingerichte 
groepsruimtes. Er is een schitterende gymzaal die vastzit 
aan de school, een centrale hal waar voorstellingen kunnen 
plaatsvinden en een atelier. De buitenruimte van BSO 
Noorddammerweg is een speelplaats met een boomstam-
menpad en klimstam waar de kinderen hutten bouwen en 
spelen met takken en zand. 

Deze BSO-vestiging heeft drie groepen. Op de twee jongste 
groepen vangt KinderRijk per dag maximaal twintig kinderen 
op. Op de derde groep, de oudste groep, vangen ze per dag 
maximaal dertig kinderen op. 

Ook als een kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale ma-
nier om zich te ontplooien en te vormen. De buitenschoolse 
opvang (BSO) van KinderRijk is hier helemaal op ingericht. 
Plezier maken staat bij de BSO voorop. Na een drukke dag 
op school kunnen de kinderen op de BSO tot uiterlijk 18:30 

uur ontspannen met elkaar of juist samen een activiteit 
doen. De leiding van de BSO ontvangt de kinderen met een 
glimlach, biedt ze een luisterend oor en maakt duidelijk dat 
bijna niets moet en bijna alles mag. Dat is fijn ‘thuiskomen’.

Voor meer informatie mail naar bsonoo@kinderrijk.nl of  
bel 020 426 39 68. Openingstijden: Op schooldagen tot 18:30 
uur geopend, in vakantieweken van 08:15 – 18:30 uur.

Schooltijden
Op de Westwijzer hebben wij een tussenschoolse opvang 
waar alle leerlingen tussen de middag overblijven.

De schooltijden zijn: 
Groepen 1 t/m 4:  
maandag, dinsdag en donderdag 08:30 - 14:45 uur 
woensdag en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur

Groepen 5 t/m 8: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 - 14:45 uur
woensdag 08:30 - 12:30 uur

De Westwijzer heeft een ‘inlooprooster’: dit betekent dat 
de deuren om 08:15 uur geopend worden. Om de verkeers-
stroom door het gebouw zo goed mogelijk te reguleren, is 
gekozen voor verschillende in- en uitgangen bij de school. 
Elk leerjaar heeft zijn eigen in- en uitgang(en). Om 08:25 uur 
klinkt er een signaal om de kinderen kans te geven op te  
ruimen en afscheid te nemen van hun ouder(s)/verzorger(s). 
Bij het signaal van 08:30 uur start het onderwijs en verzoe-
ken wij de ouders de school te verlaten i.v.m. het afsluiten 
van de deuren. Wij verwachten dat de leerlingen op tijd op 
school zijn, zodat de onderwijstijd zo optimaal mogelijk is. 
Indien leerlingen regelmatig te laat op school komen, wordt 
dit beschouwd als ongeoorloofd verzuim en zal er met 
ouders/verzorgers duidelijke afspraken gemaakt worden om 
dit verder te voorkomen.
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De jongens en meisjes van de groepen 1-2 en 3 worden aan 
het einde van een schooldag naar buiten gebracht. Wacht 
s.v.p. dus buiten op uw kind! De leerlingen van de groepen 
1-2 en 3 lopen in een ‘maatjesrij’ naar een vaste ophaalplaats 
op het schoolplein en nemen daar afscheid van de leer-
kracht. De groepsleerkracht blijf buiten wachten totdat alle 
leerlingen zijn opgehaald. Ouders die met elkaar afspreken 
dat kinderen na schooltijd bij elkaar mogen spelen, moeten 
dit ’s ochtends voor schooltijd doorgeven aan de leerkracht. 
Is het niet bekend bij de leerkracht dan zal zij het kind niet 
meegeven aan een andere ouder of persoon.
De jongens en meisjes van de groepen 4 t/m 8 nemen 
afscheid van de leerkracht bij de deur van de klas en komen 
op eigen gelegenheid naar buiten. De leerlingen uit de 
groepen 4 worden, ter overbrugging, tot aan de herfstva-
kantie door de leerkracht naar het schoolplein gebracht. 

Corona-richtlijnen
Zolang de corona-richtlijnen aangeven dat ouders de 
school en het schoolplein niet mogen betreden, zal het 
naar school komen en het ophalen van de leerlingen blijven 
gaan zoals wij sinds het uitbreken van de corona-crisis 
gewend zijn te doen op de Westwijzer. Zie hiervoor het 
“routeboekje 2019-2020”.

Rapporten
De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Naast  
de resultaten van de methodegebonden toetsen worden  
ook de resultaten van het CITO LeerlingVolgSysteem vermeld.

Naar aanleiding van de rapporten worden er rapport- 
gesprekken gehouden waar de ouders met leerkrachten  
en leerlingen van gedachten wisselen over de vorderingen 
van hun kind(eren). Al deze gesprekken hebben een ver-
plichtend karakter, behalve bij het derde rapport. Hierbij 
kunnen de ouders/verzorgers en/of leerkracht aangeven 
of een gesprek gewenst is. 

De gesprekken vinden plaats op:

1e  10-minutengesprekken:  week 46 -  9 t/m 13 november

2e 10-minutengesprekken:  week 07 -  15 t/m 19 februari

3e 10-minutengesprekken:   week 27 -  5 en 6 juli (indien gewenst)

Leerplicht
In Nederland kan elk kind naar school. Het belang van 
onderwijs voor het kind zelf en de samenleving is zo groot 
dat hiervoor de leerplicht is ingesteld. Iedereen is vanaf de 
leeftijd van 5 jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij 
16 jaar wordt geheel leerplichtig. 
De volgende zaken zijn daarom belangrijk om te weten:

Als een kind door ziekte of iets anders niet op school kan 
komen, moet dit dezelfde dag vóór 8:30 uur worden gemeld. 

Als u verzuimt de school te melden waarom uw kind er niet 
is, moet de school dit aantekenen als ongeoorloofd verzuim. 

Wanneer uw kind door bepaalde omstandigheden onder 
schooltijd naar de dokter of tandarts moet, verwachten wij 
dat u dit de leerkracht van tevoren mondeling of schriftelijk 
(mail/Social Schools) laat weten. Bij voorkeur vragen wij u 
deze bezoeken zoveel mogelijk na schooltijd in te plannen.
Alleen met toestemming vooraf gegeven door de ouders 
(en bekend bij de leerkracht) mogen de leerlingen vanaf 
groep 6 zelfstandig onder schooltijd naar huis. Als een kind 
ziek wordt of een ongeval krijgt op school worden de ouders 
gebeld met de vraag of zij hun kind kunnen komen opha-
len. Daarom is het belangrijk dat de school beschikt over 
actuele telefoonnummers waarop ouders te bereiken zijn. 
Indien de ouders niet te bereiken zijn en de toestand van 
het kind daartoe aanleiding geeft, schakelt de school zelf 
een (huis)arts in. Waar mogelijk wordt rekening gehouden 
met de (huis)arts van het kind zelf. 
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Wanneer een kind zonder bericht niet op school is, zal de 
school contact opnemen met de ouders/verzorgers om te 
informeren wat er aan de hand is. Als dit geen duidelijkheid 
geeft of het kind vaker zonder geldige reden verzuimt 
of té laat op school aanwezig is, schakelt de school de 
leerplichtambtenaar van de gemeente in. Deze nodigt de 
ouders/verzorgers uit voor een gesprek. Afhankelijk van de 
oorzaak van het verzuim wordt er gezamenlijk naar een 
oplossing gezocht.

Wanneer u i.v.m. familieomstandigheden (geboorte, huwe-
lijk, overlijden) voor uw kind een vrije dag wilt hebben, moet 
u dit aanvragen bij de directie.

U kunt niet buiten de schoolvakanties op vakantie.  
Wanneer dit door buitengewone omstandigheden toch zou 
moeten, dient u dit minimaal 6 weken van tevoren aan te 
vragen. De regels die hiervoor gelden vindt u terug op het 
verlofaanvraagformulier dat u kunt krijgen via de administra-
tie van de school.

De burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben 
een leerplichtambtenaar aangesteld om toe te zien op de 
naleving van de leerplichtwet van de inwoners van Amstel-
veen. Het aanvragen van bijzonder verlof gaat in bepaalde 
gevallen in overleg met de leerplichtambtenaar (bv. meer 
dan tien dagen of verlof aansluitend aan een reguliere 
schoolvakantie).

Aanvragen die te laat binnen zijn, worden niet in behande-
ling genomen. U krijgt dan dus geen toestemming meer. 

De school moet elke vorm van ongeoorloofd verzuim  
melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan uiteindelijk 
een boete opleggen.
Verzuim aansluitend aan een vakantie moet door de school 
altijd gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. De leer-
plichtambtenaar zal het verzuim dan verder beoordelen.

Klachtenprocedure
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.  
Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u  
ontevreden bent of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, 
aarzel dan niet contact op te nemen met de leerkracht van 
uw kind. Komt u er samen met de leerkracht niet uit, neemt 
u dan contact op met de directeur. De ervaring leert dat 
de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door 
ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. 

De school en het bestuur doen hun uiterste best een veilig 
schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Daar hebben 
de school, maar ook de ouders, een verantwoordelijkheid in. 
Op tijd met elkaar in gesprek gaan is daarbij vooral belang-
rijk. 

Goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling waar-
van iedereen op de hoogte is, kunnen voorkomen dat zaken 
misgaan. Ons bestuur hanteert hiervoor de zogenaamde 
standaard klachtenregeling. Dit is een landelijke regeling 
die tot stand is gekomen in samenwerking met alle onder-
wijsorganisaties in ons land (uitgebreide informatie: zie onze 
website).

Vervoer naar en van school
De Westwijzer wenst een verkeersveilige schoolomgeving 
en ziet daardoor kinderen en ouders graag te voet of op de 
fiets naar school komen. 

Voor kinderen die op de fiets komen, zijn er speciale fietsen-
rekken op het schoolplein. Op de schoolpleinen mag niet 
gefietst worden! De school draagt geen verantwoordelijk-
heid voor schade aan of diefstal van fietsen. 

Als automobilist werkt u natuurlijk ook mee aan een veilige 
schoolomgeving. U parkeert dus niet voor de school of 
langs de stoep, maar uitsluitend in de vakken op de par-
keerplaatsen.
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Na schooltijd
Het kan voorkomen dat leerlingen na schooltijd wat langer 
op school blijven. Voorbeelden hiervan zijn o.a. klassen- 
dienst en het voeren van een pedagogisch gesprek met  
de leerkracht. Dit zal incidenteel plaatsvinden, indien nodig 
zullen ouders hierover geïnformeerd worden. Leerkrachten 
zijn in principe tot twee uur na schooltijd aanwezig op  
de Westwijzer. In deze tijd wordt nagekeken, voorbereid, 
overleg gevoerd en vergaderd en is er de mogelijkheid voor 
ouders om een afspraak te maken. Het is altijd mogelijk 
om een leerkracht te spreken. Maar het meest geschikte 
moment is dus na schooltijd, waarbij wij u verzoeken om 
van tevoren een afspraak te maken. Voor schooltijd is er in 
principe alleen de mogelijkheid tot het doen van een korte 
mededeling.

Mobiele telefoons
Om te voorkomen dat er gegevens en foto’s van kinderen 
en/of leerkrachten ongewenst op internet geplaatst worden, 
treffen we de volgende maatregelen:

Mobiele telefoons en andere vergelijkbare multimediale 
apparatuur van de kinderen moeten worden uitgezet bij 
binnenkomst van de school. Bij het verlaten van de school 
mag de apparatuur weer worden aangezet. Indien er ge-
gronde redenen zijn kan de school toestemming geven om 
van deze regel af te wijken. Ouders kunnen in dit geval een 
verzoek indienen bij de directie. Het gaat dan om calamitei-
ten waarbij bereikbaarheid van de leerling noodzakelijk is.

De apparatuur is en blijf altijd het eigendom van de leer-
ling c.q. de ouders. De apparatuur wordt dus niet aan de 
leerkracht in bewaring gegeven. De school kan niet aanspra-
kelijk gesteld worden voor beschadiging of vermissing. 
Staat de telefoon of andere vergelijkbare multimediale  
apparatuur aan zonder toestemming van de school of wordt 
er binnen school mee gebeld of anderszins, dan wordt  
deze in bewaring genomen en afgegeven bij de directie  
en worden de ouders hierover geïnformeerd.

Toiletgebruik
Wij gaan ervan uit dat de kinderen, als zij op school komen, 
zindelijk zijn. Ook dienen zij in staat te zijn de noodzakelijke 
hygiënische handelingen zelf te verrichten. De jongens en 
meisjes leren van jongs af aan op een verantwoorde wijze het 
toilet te bezoeken. In alle groepen wordt gebruikgemaakt 
van een ‘teken’, zodat de leerkracht en kinderen weten of er 
al iemand naar het toilet is.

Kapstokken
Alle kinderen hangen hun jas en tas aan de speciaal daarvoor 
bestemde kapstokken. Alle leerlingen hebben hun eigen 
haakje (bij de jongere leerlingen aangegeven d.m.v. de naam 
van het kind). Voor de netheid van de gangen verzoeken wij u 
om de jas van uw kind te voorzien van een lusje.

Calamiteitenplan
De school kent een calamiteitenplan. Twee keer per jaar 
vindt een ontruimingsoefening plaats. Binnen de school  
zijn en worden collega’s opgeleid tot BHV’er (bedrijfshulp- 
verlener) die o.a. het calamiteitenplan actualiseren en toet-
sen op uitvoerbaarheid. Tevens fungeren zij als vraagbaak  
en kunnen zij assisteren bij ongevallen op school.

Rondleiding/informatieochtenden voor ouders van  
nieuwe leerlingen
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op school. 
In de kalender en op onze website kunt u de data van de in-
geplande rondleidingen/informatieochtenden vinden. Door 
middel van deze rondleiding/informatieochtend kunt u, als 
nieuwe geïnteresseerde ouders, een goed beeld krijgen van 
hoe wij op de Westwijzer werken. 

Koffieochtenden
Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 zal er op de Westwijzer  
ongeveer één keer in de zes weken een informatieve  
thema-koffieochtend georganiseerd worden. De koffie- 
ochtenden staan helaas nog niet aangegeven in de kalender. 
Welke thema’s er aangeboden zullen worden en op welke 
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dagen, zullen wij communiceren via de nieuwsbrief,  
Parro-berichten en de schoolwebsite. Daarnaast zal er ook 
aankomend schooljaar weer de mogelijkheid geboden 
worden aan ouders om een aantal keer een kopje koffie te 
komen drinken met de directeur van de Westwijzer. U kunt 
als ouder, van tevoren, per mail aan Ruud laten weten wat 
u zou willen bespreken tijdens het kopje koffie/thee. Deze 
momenten kunt u wel al terugvinden in onze schoolkalender 
en op onze website.

Excursies
Alle groepen van de Westwijzer maken jaarlijks één of meer-
dere excursies in het kader van het onderwijsprogramma.  
U kunt hierbij denken aan bezoekjes aan de kinderboerderij, 
het concertgebouw, musea, theater, Artis en bijvoorbeeld  
de bibliotheek. De meeste excursies worden betaald uit 
de ouderbijdrage. Voor vervoer doen wij een beroep op de 
ouders/verzorgers. Vanaf groep 6 fietsen de kinderen (uiter-
aard met begeleiding) naar excursies binnen de wijk (o.a. 
bibliotheek of schooltuinen). Vanaf groep 7 geldt dit ook voor 
excursies buiten de wijk die op fietsafstand gelegen zijn.

Klassencontactouder op de Westwijzer
Gedurende het schooljaar zijn er voor alle groepen  
buitenschoolse activiteiten. Om deze activiteiten mogelijk 
te maken is het belangrijk dat we begeleiding van ouders 
in kunnen zetten. Zonder begeleiding van ouders kan een 
groep niet deelnemen aan een activiteit buiten de school. 
Daarom gaan wij ook dit schooljaar op de Westwijzer weer 
voor elke groep op zoek naar een klassencontactouder 
(maximaal 2 ouders). De klassencontactouder heeft een  
ondersteunende, informerende en coördinerende taak 
waardoor er meer ruimte en tijd is voor de leerkrachten om 
bezig te zijn met andere onderwijsactiviteiten. Daarnaast 
wordt de communicatie tussen leerkracht en ouders bevor-
derd en zal de directe betrokkenheid van de ouders bij de 
school en de schoolactiviteiten worden verhoogd.

Bij activiteiten dient men te denken aan excursies, school-

reisjes en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
De activiteiten en lessen worden bekostigd uit de ouderbij-
drage. Voor het openbaar vervoer moet indien nodig een 
voldoende opgeladen ov-chipkaart meegenomen worden. 

De invulling van het klassenouderschap kan per klas ver-
schillen, afhankelijk van het beroep dat de leerkracht op de 
klassenouder(s) doet. Het klassenouderschap vergt enige 
tijd en wordt aangegaan voor een schooljaar. Het klassen-
ouderschap kan door maximaal twee ouders gezamenlijk 
worden gedaan. 

Meer informatie over klassenouder(s) krijgt u op de infor-
matieavond aan het begin van het schooljaar en kunt u 
vinden op onze website.

Ouderraad
Wij vinden het contact tussen school en ouders erg belang-
rijk op de Westwijzer. Samen, school en ouders, zijn we ver-
antwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Wij proberen 
dan ook een zo goed mogelijke samenwerking te creëren. 
De ouderraad, in samenwerking met de klassencontactou-
der(s), speelt daarin een belangrijke rol. Deze groep ouders 
spant zich in om de kinderen tijdens hun schoolperiode op 
de Westwijzer iets extra’s te bieden.

De ouderraad organiseert samen met het schoolteam de 
‘extraatjes’, zoals Sinterklaas en Kerst, schoolreisjes, spor-
tactiviteiten en andere speciale evenementen. Daarnaast 
houdt de ouderraad zich bezig met zaken zoals excursies, 
het regelen van de schoolfotograaf, de jaarvergadering en 
het afscheid van groep 8. 

Om veel activiteiten te kunnen organiseren, is geld nodig. 
Daarvoor wordt door de ouderraad een vrijwillige ouder- 
bijdrage gevraagd. Leerlingen waarvoor geen ouderbijdrage 
wordt betaald, kunnen uitgesloten worden van deelname 
aan bepaalde activiteiten die uit deze bijdrage worden  
gefinancierd. De ouderraad en contactouders vormen aldus 
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een heel belangrijk netwerk tussen ouders onderling. 
Ouders die interesse hebben in deze taak binnen de ouder-
raad op de Westwijzer kunnen hierover contact opnemen 
met één van de ouderraadsleden of de directie van de school.

De ouderraad bestaat bij de start van het nieuwe schooljaar uit:
Alice Oostenburg (voorzitter), Anne Quint, Femke Leurs, 
Ilse Curiére en Khadija Sajem.

De data van de ouderraadsvergaderingen zijn in de kalen-
der opgenomen (wijzigingen voorbehouden).

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Westwijzer bestaat 
uit een door ouders gekozen oudergeleding en een door 
personeel gekozen personeelsgeleding. De leden van de 
MR kennen een zittingsperiode van twee jaar en indien her-
kozen nog 1x een periode van twee jaar. De MR is bevoegd 
tot het bespreken van ‘alle aangelegenheden de school 
betreffende’. Vergaderingen zijn openbaar en de MR brengt 
verslag uit aan ouders en personeel. Dit kunt u terugvinden 
op de website.

In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. De MR is te 
vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven 
en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de 
gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school. 
De MR komt zes keer per jaar bij elkaar (zie kalender).

De oudergeleding van de MR bestaat aankomend school-
jaar uit: Auke Klijnsma (voorzitter), Carly Poelman en  
Wendy Bekman. De personeelsgeleding van de MR zal in 
het nieuwe schooljaar bekendgemaakt worden. 

Het Westwijzer buitenspeelrooster
Onze school heeft meerdere buitenspeelplekken. Het plein 
aan de voorzijde van het schoolgebouw, met ons prachtige 
nieuwe minibos. En aan de achterzijde van de school het 

openbare speelterrein, waar ook de speeltoestellen staan. En 
de voetbalvelden aan de andere kant van de weg tegenover 
de school vormen het Roda’23-terrein.Het onderstaande 
buitenspeelrooster geldt voor alle dagen van de week:

Tijd PLEIN A/B PLEIN C Roda’23-TERREIN
9.45 - 10.30 uur  1 - 2
10.00 - 10.15 uur  Taalklas
10.15 - 10.30 uur  3 - 4  7 - 8
10.30 - 10.45 uur     5 - 6
TSO onderbouw 

11.45 - 12.15 uur  3 - 4  1 - 2
TSO bovenbouw 

12.20 - 12.50 uur  5 - 6   7 - 8
12.30 - 13.00 uur     Taalklas
14.00 - 14.45 uur  1 - 2

De groepen 1-2 spelen de eerste periode van het schooljaar 
met drie klassen tegelijk buiten. Als de eventuele nieuwe 
inloopgroep van start gaat, kan het rooster voor de groepen 
1-2 veranderen. Door de corona-crisis en de daaraan gekop-
pelde richtlijnen kan het bovenstaande buitenspeelrooster 
afwijken. 

Pauzehapje
’s Ochtends wordt een zelf meegebracht pauzehapje gege-
ten. Dit pauzehapje bestaat alle dagen uit fruit of groente 
(geen brood of limonade). Het pauzehapje moet niet gezien 
worden als uitgesteld ontbijt: wij gaan ervan uit dat de kin-
deren ’s ochtends thuis al hebben ontbeten. Tijdens het eten 
van het pauzehapje vinden verschillende activiteiten plaats 
zoals voorlezen, school-tv kijken of een educatief spelletje. 

Verjaardagen van leerlingen
Verjaardagen vieren op school is voor de kinderen een hele 
belevenis en wij doen daar graag aan mee.
De kinderen mogen hun klasgenootjes trakteren. 
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Wij verzoeken de ouders rekening te houden met de 
grootte en hoeveelheid van de traktatie. Ook zouden wij 
het fijn vinden wanneer er, in het kader van de gezonde 
school, aandacht geschonken zou worden aan de ge-
zonde traktatie. Op internet kunt u hiervoor hele leuke 
en gezonde ideeën opdoen. Jarige kinderen mogen 
(al dan niet met een traktatie) op een vaste tijd andere 
leerkrachten even bezoeken om hun persoonlijke felici-
taties in ontvangst te nemen. Ook voor de leerkrachten 
zien wij, in plaats van bijvoorbeeld chocolade, graag de 
gezonde traktatie op de Westwijzer.

Gymnastiek op de Westwijzer
De lessen van meester Mathijs duren 45 minuten. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen op de Westwijzer twee keer 
per week gymnastiek in onze prachtige gymzaal. De 
groepen 3 t/m 5 op de maandag en donderdag en de 
groepen 6 t/m 8 op de dinsdag en vrijdag. 

De regels om mee te kunnen doen aan de gymles zijn:
- gymschoenen met lichtgekleurde zolen zijn verplicht;
- aparte gymkleding is verplicht;
- sieraden afdoen;
- briefje meenemen als je niet mag of kan gymmen.

Overige aandachtspunten die wij erg belangrijk vinden:
- sportief gedrag
- maar vooral: plezier in bewegen!

Meester Mathijs zal tijdens de eerste gymlessen de 
afspraken hierover met de leerlingen bespreken en zal 
deze en overige afspraken ook toelichten tijdens de infor-
matieavond aan het begin van het schooljaar.

Lesrooster gymnastiek:

maandag
Groep 3 13:00 uur  3A
 13:45 uur  3B
Groep 4 10:00 uur 4A
 10:45 uur 4B
Groep 5  08:30 uur  5A
 09:15 uur  5B

dinsdag
Groep 6 08:30 uur  6A
 09:15 uur  6B
Groep 7 10:00 uur 7A
 10:45 uur 7B
Groep 8 13:00 uur  8A
 13:45 uur  8B

donderdag
Groep 3 10:00 uur  3A
 10:45 uur  3B
Groep 4  08:30 uur 4A
 09:15 uur 4B
Groep 5 13:00 uur  5A
 13:45 uur  5B

vrijdag 
Groep 6 13:00 uur  6A
 13.45 uur  6B
Groep 7 10:00 uur 7A
 10:45 uur 7B
Groep 8 08:30 uur  8A
 09:15 uur  8B
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Vakantierooster 2020 - 2021

Eerste lesdag 2020 17 augustus 2020
Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 18 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021
Pasen 2 t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 9 juli t/m 22 augustus 2021
Eerste lesdag 2021 23 augustus 2021

Studiedagen/lesvrije of afwijkende 
dagen/dagdelen in het schooljaar 2020-2021

2020
14 september studiedag team alle groepen lesvrij
30 oktober studiedag team alle groepen lesvrij
4 december Sinterklaasfeest eindtijd 14:00 uur
17 december i.v.m. kerstviering in de avond eindtijd 12:30 uur
18 december studiedag team alle groepen lesvrij

2021
8 februari studiedag team alle groepen lesvrij
1 april studiedag team alle groepen lesvrij
23 april sportdag eindtijd 14:00 uur
24 juni studiedag team alle groepen lesvrij
9 juli studiedag team alle groepen lesvrij

Activiteitenkalender
Deze activiteitenkalender voor het schooljaar 2020–2021 is, 
voor dit moment, zo volledig mogelijk ingevuld. Helaas zijn 
nog lang niet alle data bekend van verschillende activiteiten 
en projecten waar de school zich voor heeft opgegeven 
(bijv. thema-ochtenden en -avonden en muziek-, dans- en 
theateractiviteiten, etc.). Houdt u daarom onze website  
www.westwijzer.nl en de nieuwsbrief goed in de gaten.  
Via deze kanalen houden wij u onder andere op de hoogte 
van eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze activitei-
tenkalender. 

Verder wensen wij u en uw kind nogmaals een heel  
leerzaam, gezond en gezellig schooljaar 2020 – 2021 toe  
op Basisschool de Westwijzer.

Namens het team van Basisschool de Westwijzer

Ruud Sahertian
Directeur OBS de Westwijzer
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Ruud Sahertian
Directeur OBS de Westwijzer
email: ruud.sahertian@westwijzer.nl

OBS DE WESTWIJZER
Noorddammerweg 51
1187 ZS Amstelveen
telefoonnummer: 020 - 820 81 75
email: info@westwijzer.nl
www.westwijzer.nl

Schoolbestuur AMSTELWIJS
Kalkbranderij 2
1185 ZX Amstelveen
telefoonnummer: 020 - 426 24 60
email: info@amstelwijs.nl
www.amstelwijs.nl
Postbus 9159
1180 MD Amstelveen

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)
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