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Save the date: 12 maart 
Zoals op de schoolkalender al staat vermeld is op 12 
maart de tweede algemene ouderavond van dit jaar. In 
het kader van het spelend en onderzoekend leren 
hebben wij Steven Pont uitgenodigd om ons mee te 
nemen in de ontwikkeling van het kind en de invloed van 
leren door te ervaren. Dat dit niet altijd gaat zoals je 
denkt of zou willen is belangrijk om te ervaren. “Het gaat 
pas goed als het misgaat, “ is één van de uitspraken van 
Steven. 
De inloop op 12 maart is vanaf kwart over 7 en we 
starten om half 8. Meer informatie krijgt u na de vakantie. 
We hopen iedereen te zien! Aanmelden kan via 
directie@wsv.espritscholen.nl . 
 
  

Staking 15 maart  
Zoals in de vorige nieuwbrief al stond zal de school op 15 
maart gesloten zijn. Deze vrijdag is het slot van een actie 
week voor het hele onderwijs en vindt plaats op het 
Malieveld in Den Haag. Van verschillende ouders heb ik 
begrepen dat zij samen met hun kinderen ook naar het 
Malieveld komen om de actie te ondersteunen. Een heel 
mooi initiatief want hoe groter de actie wordt hoe 
duidelijker het signaal is. 
 
 

Aanmelding broertjes en zusjes 
Zusjes en broertjes die zijn geboren tussen september en 
december 2015 kunnen worden aangemeld tot en met 6 
maart 2019. Zoals gebruikelijk kan dat alleen met het 
voorgedrukte formulier dat u van de gemeente heeft 
gekregen. 
 
 

Vraag van ’t Kabouterhuis: 
Wil jij Meeleefgezin worden in Amsterdam 
voor een kind van 0 tot 5 jaar van ouders met 
psychische problemen? 
Je bent kind en ouders tot steun. 
 
Wat doet een meeleefgezin? 
Een Meeleefgezin of meeleefouder vangt 1 dag per week 
en 1 weekend per maand een jong kind op van ouders 
met psychische problemen. Met dit vrijwilligerswerk bied 
je een vorm van gezinsondersteuning. Je maakt het 

mogelijk dat de ouder even tijd krijgt voor zichzelf en 
daarna met meer plezier voor zijn kind zorgt. 
Jouw hulp draagt bij aan de ouder-kindrelatie en het kind 
kan bij de ouders blijven wonen. 
 
Wat wordt verwacht van meeleefouders? 
Meeleefouders zetten zich in vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid. Je biedt een veilige plek aan een jong 
kind. Het is belangrijk dat je oog hebt voor de eigen 
gevoelens, gedachten en behoeftes van het 
kind en dat je respectvol omgaat met zijn ouders. 
Je vangt het kind regelmatig op en hebt er plezier in om 
samen met hem gewone dagelijkse dingen te doen, zoals 
samen spelen met speelgoed, naar een speeltuintje in de 
buurt gaan, boodschappen doen. 
Meeleefgezinnen worden gescreend en getraind door 
professionals met GGZ-deskundigheid. 
 
We zoeken nu naar nieuwe, enthousiaste 
meeleefgezinnen binnen Amsterdam, want de vraag is 
groot! 
 
Ben jij (of ken jij!) iemand die open staat voor deze 
bijzondere opvang van een jong kind? Neem dan contact 
op met Nienke Tamminga via 
n.tamminga@kabouterhuis.nl of tel. 06-45940637 
Meer informatie is te vinden op www.meeleefgezin.nl 
 
Meeleefgezin worden? Wilt u meeleefgezin worden 
voor een kind van 0 - 5 jaar van ouders met psychische 
problemen? Meld u aan voor de informatieavond: 
p.vantets@kabouterhuis.nl 06-16971613 
 
Maandag 4 maart 2019 19.30 – 21.00 uur 
MOC ’t Kabouterhuis, Amsteldijk 196, Amsterdam 
 
 

Belangrijke data 
 
25 feb.     Studiedag team 
26,27,28 feb. Rapportgesprekken groep 3 t/m 6 
26,27,28 feb. Voorlopig adviesgesprekken groepen 7 
1 mrt.          Groepen 7: Voorstelling “De grote   

    Familieshow” 
12 maart     Algemene ouderavond met Steven Pont 
 
 

Wij wensen iedereen een heerlijke 
vakantie! 
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