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Belangrijke data en tijdstippen 
Zoals ieder jaar doen we dit jaar ook mee met de 
kerstactie van de voedselbank. Alle oudste kinderen 
hebben een doosje mee naar huis gekregen. 
Morgenochtend 18 december is de laatste mogelijkheid 
om de doos weer vol in te leveren. We hopen dat 
iedereen zijn/haar hart laat spreken voor de mensen die 
het niet zo breed hebben en hen met de feestdagen iets 
extra gunnen. 
 
Kerstdiner 
Woensdag 19 december vieren we samen het kerstfeest! 
De deuren gaan om 17.30 uur open en we dineren tot 
19.00. Graag uw kind in de klas op halen en een kort 
moment te helpen met opruimen. We kijken uit naar deze 
gezellige maaltijd en nodigen u namens de ouderraad bij 
deze van harte uit voor de ouderborrel op het plein! 
Sommige ouders maken iets dat glutenvrij is. Deze 
gerechten verzamelen we in de personeelsruimte zodat 
alle kinderen uit de verschillende klassen ze hier kunnen 
ophalen. 
 
Kerstvakantie 
Vrijdag 21 december hebben de kinderen vrij dus 
donderdagmiddag sluiten we het kalenderjaar 2018 met 
elkaar af. Op maandag 7 januari verwachten we iedereen 
weer op school. 
 

Fijne feestdagen 
Wij wensen u namens het hele team heel veel 
plezier in de vakantie en een goede start van 
2019! 
  
 

Gevonden voorwerpen en fotograaf 
De dozen met gevonden voorwerpen puilen weer 
behoorlijk uit. We willen u vragen om in de eerste week 
na de vakantie te bekijken of u nog wat terug kunt 
vinden, daarna gaan wij aan de slag met de inhoud. 
 
Vorige week vrijdag hebben alle oudste kinderen uit het 
gezin waarvan een broertje/zusje foto is gemaakt een 
enveloppe van de fotograaf meegekregen. Hierin zit een 
kaartje met daarop een code die toegang geeft tot de 
site. Op deze manier is het mogelijk om de foto’s te 
bekijken en te bestellen. 
 

 
 

Open lessen muziekschool 
Amsterdam 
Van 4 t/m 9 februari heeft Muziekschool 
Amsterdam op diverse locaties in de stad weer een 
Open Lesweek. 
In die week kunnen kinderen uit groep 1 & 2 (en hun 
ouders) gratis een proefles volgen van de cursus die 
wij speciaal voor hen hebben.  
Deze cursus, Spelen met Muziek genaamd, sluit goed 
aan bij de lessen die op uw school gegeven wordt 
Voor ouders die nog twijfelen over muziekles ná 
schooltijd is de Open Lesweek een goede manier om te 
ontdekken of uw kind de lessen leuk vindt. 
 

Formatie 
Om verschillende redenen hebben Anke en Daniëlle 
aangegeven dat zij de WSV met ingang van 1 januari 
2019 gaan verlaten. Wij vinden dat ontzettend jammer en 
zullen deze enorm goede leerkrachten erg gaan missen. 
We willen hen bedanken voor alles wat zij voor de 
kinderen van de WSV hebben gedaan en hun 
collegialiteit als onderdeel van het team! Wij wensen 
Anke en Daniëlle veel plezier en succes in de nieuwe 
stappen die zij beiden gaan maken. 
 
We zijn heel blij dat we een aantal hele goede 
leerkrachten hebben gevonden om ook tijdens de 
verschillende verloven van collega’s goed onderwijs te 
kunnen geven in alle groepen. 
We heten de volgende mensen van harte welkom: 
Paulien Tersteeg  groep 1/ 2B en C,  naast Jeanette 
Kampen en Suzanne Booij. 
Eva Raviez  groep 5A,  naast Lideweij Lamers. 
Wendy Beker en Matthijs Evers groep 6A. 
Matthijs Evers groep 5B, naast Maxime de Lange. 
Daarnaast hebben we sinds 1 december een nieuwe 
onderwijs assistent op de WSV: Will Latupeirissa. 
 

Licht en Donker 
De afgelopen weken hebben de groepen 4 en 5 het 
thema Licht en Donker onderzocht. Hierbij een foto van 
een van de vele activiteiten. 

 
 


