
 

 

 

 

29 november 2019 

Voorschool nieuwe openingstijden per 1 januari 

In opdracht van de gemeente gaan alle 

voorscholen in Amsterdam langer open per 1 

januari 2020. Dit is verplicht en geldt dus ook voor 

onze voorschool van Impuls. Daarom moeten de 

openingstijden veranderen. Bekijk alle informatie  

en de openingstijden op westendorp.impuls.nl. 

Hieronder de nieuwe tijden op de Fiep: 

 

Enquête  

Een aantal studenten van de Hogeschool 

van Amsterdam, van de opleiding Voeding & 

Diëtetiek doet een onderzoek naar het effect 

van de consumptie van sportdrank en 

suikerhoudende dranken op de gezondheid. 

Het onderzoek is gericht op ouders van 

kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, 

ongeveer de basisschool leeftijd. Zou u een 

enquête in willen vullen? Dit kan via de link in 

Social Schools. 

Alvast dank namens de studenten! 

Bewonersinitiatief 

Heeft u een idee voor een activiteit in uw 

straat of buurt? Wilt u samen met een groep 

iets organiseren? Dan bent u voor 

ondersteuning bij het realiseren van uw plan 

bij het Huis van de Wijk aan het goede 

adres. Voor het realiseren van uw idee of 

activiteit kunt u bij ons terecht voor 

ondersteuning maar ook voor het gebruik 

van ruimte. Ons team staat klaar om met u 

mee te denken en u te helpen bij het 

uitwerken van uw plannen. Ook kunt u via 

het Huis van de Wijk subsidie aanvragen voor 

uw initiatief indien dit nodig is. 

Het contactpersoon voor de initiatieven is 

Genesis Yagual. 

Buurtwerk Amsterdam Slotervaart Zuid 

Huis van de Wijk ’t Anker  

06 23 57 76 22 

www.huisvandewijknieuwwest.nl 

www.combiwel.nl 

 

 

Sinterklaas 

Deze week hebben de kinderen hun 

schoen gezet. Onze school is weer bezocht 

door een heleboel pieten. Ze hebben er 

gelukkig geen rommel van gemaakt en de 

schoenen goed gevuld! 

Let op: donderdag 5 december zijn de 

kinderen om 12:00 uur vrij.  

https://stichtingkba.sharepoint.com/sites/Fiep%20Westendorp/Gedeelde%20documenten/01%20School/Fiepflits%20inbreng/westendorp.impuls.nl
http://www.huisvandewijknieuwwest.nl/
http://www.combiwel.nl/

