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Ouderavond 15 november 
Zoals vermeld in de jaarkalender heeft de ouderavond 
van 15 november als thema: Leren op de WSV. Als team 
willen wij u als ouders meenemen in de verschillende 
manieren waarop de kinderen leren op de WSV. Welke 
onderwerpen kunt u verwachten: Wat is belangrijk om 
goed te kunnen leren (executieve functies), hoe zorgt 
een leerkracht voor een goed spellingles voor de hele 
klas, hoe leer je goed lezen en hoe geven wij vorm aan 
het spelend leren. Daarnaast gaan we heel graag met u 
in gesprek over twee belangrijke onderwerpen die 
spelen: “Help de juffen/meester zijn op!” en “Welke 
schooltijden passen het beste bij het onderwijs op de 
WSV?”.  
Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. De eerste 
workshopronde start om 19.30 uur en de tweede ronde 
om 20 uur. Tussendoor is het mogelijk om in de 
verschillende lokalen rond te kijken en met het team in 
gesprek te gaan. Op korte termijn maken wij de 
verschillende workshop definitief bekend. 
We sluiten de avond af met een drankje en doen om 
21.00 uur de deur weer dicht. 
Deze avond vergt veel voorbereiding van het team en 
daarom is voldoende belangstelling vanuit u 
noodzakelijk. De kinderen krijgen een brief mee naar huis 
en wij ontvangen de aanmeldingsstrook graag uiterlijk 
vrijdag 9 november weer retour. 
 
 

Nieuwe ouder- en kindadviseur 
Heb je vragen over jouw kind of jouw gezinssituatie (denk 
aan opvallend gedrag, zindelijkheid, slapen, eten, pesten, 
scheiding)? Maak dan een afspraak met mij: ouder- en 
kindadviseur Mechteld van Oosten op het Ouder- en 
Kindcentrum. Samen kijken we dan naar wat er speelt en 
wat bij jullie past qua hulp. Wil je informatie/ advies? 
Gesprekken met mij (pedagoog) of met een 
jeugdpsycholoog, misschien een training voor jouw kind 
of jezelf? Wil je jouw kind aanmelden voor het 
jeugdsportfonds? Je kan zelf rechtstreeks contact 
opnemen met Mechteld op 06-43083265 of 
via m.vanoosten@oktamsterdam.nl. 
 Altijd welkom 
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw 
wijk. Lees meer op www.oktamsterdam.nl  Hier kan je  

ook (anoniem) chatten. Aan hulp via het Ouder- en 
Kindteam zijn geen kosten verbonden. Je bent welkom! 
 
 

Luizen 
De afgelopen tijd hebben wij in verschillende klassen 
weer bezoek gehad van deze kleine beestjes. Zodra wij  
dit merken zullen wij contact met u opnemen zodat u  zo 
snel mogelijk maatregelen kunt nemen. Graag ook uw 
aandacht thuis voor deze bezoekers het kan tenslotte 
iedereen treffen. 
 

Ouderbijdrage en verlof 
Graag nog uw aandacht voor de ouderbijdrage en de 
schoolreizen. Mocht het nog niet gelukt zijn om dit in te 
leveren dan ontvangen wij het formulier graag op korte 
termijn. 
Het formulier voor het aanvragen van verlof staat op 
onze website en is bij Frank verkrijgbaar. Ieder verlof 
moet worden aangevraagd en kan bij Frank worden 
ingeleverd. Het is ook mogelijk om een scan van het 
ingevulde formulier te sturen naar: 
info@wsv.espritscholen.nl . 
 
 

Belangrijke data 
 
1 november 19.00 uur Voorlichting VO  groepen 7 en 8 
1 november             Sluiting aanmelding broertjes en 

 zusjes geboren mei-  augustus 2015 
7 november             Studiedag team 
8 en 13 november  10 min. gesprekken kleuters 
14 november vanaf 13.00 uur broertjes en zusjes 

 schoolfotograaf 
15 november 19.15 uur Ouderavond “Leren op de WSV” 
 

Schoolfotograaf 
 
Dit jaar komt de schoolfotograaf op 14 november. Anders 
dan andere jaren zullen niet alle kinderen worden 
gefotografeerd. Het afgelopen jaar heeft u zo weinig 
gebruik gemaakt van de gemaakte foto’s dat wij in 
overleg met de MR hebben besloten alleen nog 
klassenfoto’s te maken en u de gelegenheid te geven om 
op de woensdagmiddag van 14 november foto’s te laten 
maken van uw kinderen. Hierbij de informatie van de 
fotograaf. De intekenlijst vindt u bij Frank. De dag waarop 
de klassenfoto’s zullen worden gemaakt wordt nog 
bekend gemaakt. 
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Beste ouders en verzorgers, 
  
Woensdag 14 november worden er weer schoolfoto’s gemaakt. De foto’s worden vanaf 13.00 uur gemaakt op intekening! 
Op  school hangen intekenlijsten voor de portretjes en de gezinsfoto’s. Vanaf 12.15 uur bent u welkom met de kleintjes van 
thuis voor de portret en gezinsfoto! We maken van uw kind een minireportage met een whitewash houten achtergrond. Na 
ongeveer 14 dagen krijgt u de inlogkaartjes via school. 
AANBIEDING : 4 vellen voor € 12,50  met Gratis verzending bij bestelling tm zondag 2-12 
Bestellingen komen dan op school. Bestellingen vanaf  3-12  en pakketpost gaan meteen naar het huisadres. 
  
Online bestellen:  https://bestel.rdfoto.nl U kunt al bestellen vanaf € 4,00 Digitale bestanden, canvasdoeken, print op hout en 
aluminium 
Funprodukten om te geven of te krijgen: mok, onderzetter, placemat of sleutelhanger 
Afdrukken in alle formaten: kleur, zwart/wit en sepia. 
Foto’s van verleden jaar staan ook nog online 
Vragen en informatie:  vragen@rdfoto.nl , bellen mag ook 035-8880086 11-13.30u 
 
 
 
U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website  
www.wsv.espritscholen.nl 
 
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via 
absentie@wsv.espritscholen.nl 
 
Hanneke Kampen         Sandra Mens 
Directeur   adj. Directeur 
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