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Ouderavond donderdag 15 
november 

 
 
De 120 aanmeldingen gaven aan dat een ouderavond 
over “het leren op de WSV” een schot in de roos was. 
Van alle workshopleiders en ook van de ouders hebben 
we enthousiaste reacties gekregen.  
Mocht u ook wat meer willen weten over de executieve 
functies dan kunt u hier meer over lezen.  
We zijn ook in gesprek geweest over het tekort aan 
juffen/meesters. We gaan zeker aan de slag met de tips 
die we hebben gekregen over het verbeteren van de 
website. Ook het gesprek over de schooltijden was 
waardevol. Wij nemen dit mee in de werkgroep 
schooltijden.  In de komende MR vergadering staat dit 
onderwerp op de agenda, daarna hoort u meer over het 
proces. 
 
 

Lopend vuurtje 
Beste mama's en papa's van basisschool WSV, 
 
130.000 mensen, meer dan 100 nationaliteiten, 6.000 
huishoudens. Dat is Amsterdam Oost! Maar wie zijn al 
deze mensen eigenlijk? Vaak kennen we elkaar niet of 
nauwelijks. Alleen van een ‘Hoi’ of een ‘Daag’ op straat. 
Omdat we onze buurtgenoten eens beter willen leren 
kennen, is Stadsdeel Oost gestart met het project 
Lopend Vuurtje. Want bijna niets verbindt beter, dan 
samen eten. Velen zijn ons al voorgegaan, waaronder 
ook een groep mama's van As Siddieq met mama's van  

 
 
de WSV op 13 december 2017. Dat was op de As 
Siddieq en een succes, dus het is tijd voor een return op 
de WSV.  
Daarnaast blijken er veel papa's nieuwsgierig naar 
elkaars, die worden vaak vergeten, maar zijn minstens 
even belangrijk. Dus is er voor hen ook een ontbijtsessie 
georganiseerd.  
 
Wil je je buurtbewoner ook eens leren kennen? 
Mama's 
Meld je dan aan voor de Lopend Vuurtje - ontbijtsessie 
met de moeders van de WSV op 28 november van 
10:00 - 12:00.  
Adres: Meester P.N. Arntzeniusweg 90, Amsterdam. 
Papa's 
Meld je dan aan voor de Lopend Vuurtje - ontbijtsessie 
met de papa's van de WSV op 12 december van 10:00 - 
12:00.  
Adres: Meester P.N. Arntzeniusweg 90, Amsterdam. 
  
Interesse? Geef je gegevens door bij Naomi Rijke, mama 
Faye Rijke 8B. Email: n.rijke@hotmail.com 
  
Kijk voor meer informatie over het Amsterdam-Oost 
brede project Lopend Vuurtje op 
facebook/LopendVuurtjeOost. Daar zie je ook wie je al 
vooraf zijn gegaan! Vrijdag 25 januari 2019 januari zal er 
een feestelijk afsluitend slotdiner plaatsvinden op het 
Stadsdeel met alle deelnemers van het project. 
 
 

Belangrijke data 
5 december Sinterklaas 
19 december Kersttoneel/ Kerstdiner en borrel 
21 december Leerlingen vrij 
24 december t/m 
 4 januari 2019 Kerstvakantie 
 
 
 

Aanmelding broertjes en zusjes 
Wanneer uw zoon of dochter in de maart loting meedoet 
ontvangen wij graag zo snel mogelijk uw aanmelding. 
Hierdoor is het voor ons mogelijk om een goed beeld te 
hebben van de hoeveelheid plekken die nog over is voor 
kinderen van buiten de WSV. 
 

https://www.bol.com/nl/p/slim-maar/1001004006485638/
mailto:n.rijke@hotmail.com

