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Klassenouders avond 
Volgende week dinsdag 9 april hebben wij alle 
klassenouders uitgenodigd voor een bijeenkomst op 
school. We willen heel graag vertellen over de 
ontwikkelingen op school en de manier waarop we de 
uitdagingen waar we ons voor geplaatst zien oppakken. 
Ook beantwoorden we graag de vragen die leven onder 
de ouders en gaan we in gesprek met elkaar.  
Als team zijn wij elke dag met grote inzet en 
betrokkenheid bezig het onderwijs op de WSV vorm te 
geven en we weten dat alle ouders hier nauw bij 
betrokken zijn. In tijden van rust is het fijn om samen op 
te trekken maar ook en misschien vooral in roerige tijden 
is het fijn om dit te doen. 
Uw inbreng kan via de klassenouders op de avond ter 
sprake worden gebracht. Een delegatie van de MR zal 
ook bij deze avond aanwezig zijn. 
 

Paasontbijt wordt voorjaars 
picknick 
Wegens grote drukte in de week voor de meivakantie 
hebben wij besloten om het paasontbijt dit jaar niet door 
te laten gaan. De betreffende week zijn er cito-toetsen, is 
er een schoolkamp en een eindtoneel.  
We doen dit jaar daarom een voorjaarspicknick 
op vrijdag 10 mei. We gaan picknicken op het 
schoolplein volgens het concept van het paasontbijt. Dat 
wil zeggen dat de groepen 1 t/m 3 eten meenemen en dit 
aangeven op een intekenlijst (zoals bij het kerstdiner) en 
de groepen 4 t/m 8 maken voor elkaar een ontbijt. 
Verdere instructies ontvangen jullie van de 
groepsleerkrachten. 
 

Vrijdag 5 april fotograaf voor 
klassenfoto’s 
Aanstaande vrijdag 5 april komt de schoolfotograaf langs 
om van elke klas een mooie foto te maken. We hopen 
natuurlijk op mooi weer zodat we alles buiten kunnen 
doen.  
 

Medezeggenschapsraad 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe ouder voor de 
Medezeggenschap Raad van de WSV. Wil je meedenken 
en adviseren over het beleid van de school? Meld je dan 
aan bij mr@wsv.espritscholen.nl  
Anoeshka Sankatsing  Voorzitter MR 

 
 

“Leerkrachten gezocht” filmpje 
Een aantal ouders heeft een heel mooi filmpje gemaakt 
en daarmee duidelijk in beeld gebracht hoe het is om op 
de WSV te werken. 
Het filmpje is klaar en zal worden ingezet bij de vacatures 
voor het komende schooljaar. In de week voor de 
meivakantie zullen wij u een link naar het filmpje sturen 
met de vraag om dit voor ons te verspreiden zodat het 
bereik zo groot mogelijk wordt. 
Carolijn Gabreëls, Vincent Fenger, Daniel Bolomey, 
Armand Nieuwenhuizen, Carla Lampers, Aaf Brandt 
Corstius. Rosemarijn Luyten  en Klaartje  van Schuur 
namens het hele team ontzettend bedankt voor dit mooie 
beeld van de WSV!  
 
 

Kamp groepen 7 en 8 
In april en mei gaan de groepen 7 en 8 op kamp. De 
groepen 7 gaan heerlijk naar Bladel. Tim heeft het hele 
programma weer voorbereid en iedereen kijkt er enorm 
naar uit! 
Voor de groepen 8 wordt het een bijzondere reis want dit 
jaar gaan ze naar Schiermonnikoog. Een hele bijzondere 
plek voor een heel bijzonder kamp. Het programma is 
hier en daar aangepast en daarom nog spannender en 
leuker. 
We wensen alle groepen heel veel plezier! 
 

Belangrijke data 
 
5 april  Klassenfoto’s 
9 t/m 12 april Kamp Bladel groep 7B  
15 t/m 18 april Kamp Bladel groep 7A 
19 april t/m 5 mei   Meivakantie 
10 mei   Voorjaars picknick 
13 t/m 17 mei Kamp groep 8B 
20 t/m 24 mei Kamp groep 8A 
29 mei  Studiedag team 
5 juni  Sluiting aanmelding loting zusjes en 

broertjes 
 
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 

 

mailto:mr@wsv.espritscholen.nl
http://www.wsv.espritscholen.nl/
mailto:absentie@wsv.espritscholen.nl

