
 

  

 
14 augustus 2020 
 

We gaan weer starten  
De eerste schoolweek 
 
We hopen dat iedereen een heerlijke zomervakantie 
heeft gehad en net als wij weer veel zin heeft om te 
beginnen.  De school is schoongemaakt, de buitendeur 
en ramen van de AZ90 zijn geverfd, de klassen zijn 
ingericht, het protocol is bijgewerkt en de eerste 
vergaderingen zijn achter de rug. De school en het team 
zijn klaar om fris te starten!  
 

De komende weken 
Wat gaat anders dan de afgelopen jaren 
 
De ouderavond die altijd aan het begin van het 
schooljaar plaatsvindt krijgt een andere vorm. Van de 
groepsleerkracht ontvangt u binnenkort een mail met 
daarin de afspraken, de vak-uren, de uitstapjes, 
belangrijke data voor de groep etc.  
Daarnaast zal de leerkracht u een kijkje in de klas geven 
d.m.v een filmpje of een digitale groepsafspraak via 
Meet. 
De kennismakingsgesprekken zijn dit jaar eerder, 
namelijk in de week van 7 september. Een uitnodiging 
voor dit gesprek ontvangt u t.z.t van de groepsleerkracht.  
Via de kinderen ontvangt u de jaarkalender, in nieuwe 
stijl, voor op de koelkastdeur.  
Vanaf 7 september maken de kinderen van de groepen 
6/7/8 de citotoetsen van het afgelopen schooljaar (de 
eindtoetsen). 
 

Vooruitblik 
Wat kan u van dit jaar verwachten? 
 
Hoewel we nooit compleet kunnen zijn, niemand weet 
hoe het schooljaar loopt, nemen we u toch graag even 
mee in vooruitblik, want; 

 De schooltuinen gaan van start,  

 in oktober is de Kinderboekenweek,  

 de Rode loper verzorgt een geweldig programma,  

 alle klassen gaan op schoolreis,  

 we gaan Kraken of spelend leren,  

 verrijken, RT geven, 

 muziek maken, toneel, Kunst,  

 elkaar (digitaal) ontmoeten en zoeken naar 
manieren om aan de zo belangrijke driehoek tussen 
school/kind/ouders een (voorlopig, met fysieke 
afstand) invulling te geven.  

 

 

Uit de MR 
 
Net als voor iedereen was het een bewogen jaar voor de 
mr. 
Naast alle Corona perikelen, waar wij als mr nauw bij 
betrokken waren, hebben we meegedacht over 
de ouderbijdrage, de formatie, de financiële zaken rond 
de WSV en de verwachte renovatie van de dependance. 
Voor alle details verwijzen wij graag naar de website 
waar alle notulen van de mr-vergaderingen voor iedereen 
te lezen zijn. 
We nemen afscheid van 3 leden: Tim Wagena, Mijke 
Belger en Esther-Gilah Schneider. De WSV dankt jullie 
voor de enthousiaste inzet en betrokkenheid! 
Komende schooljaar zijn er twee nieuwe pmr-leden: 
Sanne Laurijsen en Annelies den Hollander. 
Er komt een plek vrij in de oudergeleding daarover 
binnenkort  meer. Natuurlijk nodigen we alle ouders van 
harte uit om zich voor deze functie kandidaat te 
stellen: mr@wsv.espritscholen.nl 
 

Protocol iets gewijzigd  
Bijgevoegd vindt u het protocol. Er zijn een paar kleine 
wijzigingen, vooral met betrekking tot het gebruik van de 
ingangen van de AZ locatie. Dit heeft te maken met de 
verhuizing intern van de basisbouw. Kijk vooral even 
goed  of een wijziging in het halen en brengen voor uw 
zoon of dochter van toepassing is. 
 
Paar belangrijke afspraken hierbij nog benoemd: 
- We hanteren voorlopig de gespreide schooltijden 

zoals voor de vakantie. 
- Alleen kinderen uit de groepen 1/ 2 mogen met een 

verkoudheid naar school. 
- Het is belangrijk dat wanneer iemand in uw gezin 

koorts heeft  het hele gezin thuisblijft en degene met 
koorts wordt getest.. 

- Traktaties zijn verpakt en stem het moment even af 
met de leerkracht. 

- Het is nog steeds niet mogelijk om als ouder in de 
school te zijn. 

- Oudergesprekken doen we digitaal via Meet. 
 

Belangrijke data: 
Komende maand: 
17-8   start van het schooljaar 
31-8- 2-9  schoolreis Bladel (inhaalreisje) 8B 
2-9    4-9   schoolreis Bladel  (inhaalreisje) 8A 
Week van 7-9  Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 7 
(gr. 8 voorlopig adviesgesprekken eind september) 
7-9 t/m 18-9     toets weken 6/7/8 
9-9    schoolfotograaf (op inschrijving) 
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