
 

  

 
06 maart 20 
 
Goed Nieuws 
 
Op 14 februari, Valentijnsdag, is Julie geboren, de 
dochter van Maartje Oudbier, onze collega en leerkracht 
van groep 3. 
Julie is de 3de dochter van Bart en Maartje en het gaat 
heel goed met ze! 

 
 
 
KunstBiënnale en groep 7 
De komende weken krijgen de leerlingen van groep 7 les 
over de Slag om het WGM. In 1572 leverden de geuzen 
en Spanjaarden een slag op het meer en de 
Diemerzeedijk. Deze week doken we in de geschiedenis 
en vervolgen we het project met het vlechten van de 
wellicht voor u bekende wilgenboten in park Frankendael. 
Vanaf half maart zijn ze daar te bewonderen. 
 
 

 
 
 
 
Jaarverslag en jaarplan van de MR 
De MR heeft het afgelopen jaar op verschillende 
momenten een belangrijke rol gespeeld op de WSV. In 
het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2018-2019 
kunt u hier alles over lezen. De MR heeft ook een 
jaarplan gemaakt voor dit schooljaar. Met de link kunt u 
dit ook lezen. 
https://wsv.espritscholen.nl/home/organisatie/medezegge
nschapsraad/ 
 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 
ontwikkelingen 
Zoals u misschien in de krant heeft gelezen is binnen de 
gemeente Amsterdam een gesprek gaande over de 
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Wethouder 
Moorman gaat een maximum stellen aan deze bijdrage 
waarbij het nog mogelijk is om subsidie te krijgen van de 
gemeente, de zogenaamde Vloa subsidies. Op dit 
moment kijken wij hoe de WSV hier mee om wil gaan en 
hoe wij binnen Esprit dit gaan oppakken. De uitkomst is 
nog onduidelijk ook omdat een aantal scholen een 
juridische procedure hebben opgestart. 
Volgend schooljaar is het maximale bedrag waarbij de 
VLOA mogelijk is €225,- per leerling en het schooljaar 
daarna geeft de wethouder aan dat zij dit wil 
terugbrengen naar €112 per leerling. Wij zullen u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. De MR heeft dit 
onderwerp op haar agenda staan. 
 
 
 
Directie half uurtje op woensdag 
Als directie willen wij graag makkelijk aanspreekbaar zijn 
voor ouders. Daarom staan wij ook regelmatig bij de deur 
en geven we aan dat de deur altijd open staat. Toch 
merken wij dat het soms nog lastig is om elkaar te 
vinden. Daarom hebben wij vanaf nu elke woensdag 
tussen 8.30 en 9 uur voor u de mogelijkheid om even met 
ons in gesprek te gaan. U bent van harte welkom!! 
 
 
 
Ouderavond mediawijsheid 19 maart 
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, 
tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt daardoor 
moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen 
daarbij te begeleiden. Het betekent dat kinderen op 
vroegere leeftijd zelfstandig beslissingen moeten nemen 
over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, 
over hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij 
reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. 
Dit legt bij ouders en opvoeders de vraag neer hoe zij 
zich hierin kunnen verhouden. Om ouders hierover in te 
lichten en hierbij te ondersteunen, heeft de WSV voor de 
ouderavond van 19 maart Bamber Delver uitgenodigd. 
Bamber is naast jongerencoach ook directeur van de 
Nationale Academie voor Media en Maatschappij en 
expert op het gebied van (online) pesten. Wij hopen dan 
ook dat u deze avond komt bijwonen.  



 

  

Bamber wil graag aansluiten bij de wensen van zijn 
publiek dus mocht er een onderwerp zijn dat u graag 
besproken wil hebben, laat het hem dan weten 
via delver.bamber@gmail.com 
Voor het bijwonen van de avond verzoeken wij u zich 
uiterlijk 11 maart aan te melden 
via directie@wsv.espritscholen.nl. De avond start om 
20.00 uur, vanaf 19.30 is er koffie en thee. 
 
 
 
Verlof rondom de vakanties 
 
De afgelopen weken hebben we veel verzoeken 
ontvangen voor vakantieverlof rondom de 
voorjaarsvakantie en studieweek. 
Graag verwijzen we u naar blz 47 van onze schoolgids 
waar  de richtlijnen voor het toekennen van extra verlof 
staan. 
We verzoeken u deze voordat u een verlofverzoek 
indient goed te lezen en u te houden aan de criteria. In 
de link staat de informatie van de Rijksoverheid omtrent 
verlof. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-
en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-
mee-op-vakantie-nemen  
 
Tot slot  willen we u erop attent maken dat een 
verlofverzoek daags voor of direct na een vakantie alleen 
bij hoge uitzondering wordt toegekend. 
 
 
 
Belangrijke data  
 
9  maart    Schooltuinles in het Rijksmuseum (gr 6A/B) 
12 maart   Slag om de WGM Rode Loperproject (gr 7A/B) 
13 maart   Workshopmiddag groepen (gr 4-8) 
19 maart   Ouderavond Mediawijsheid. 
24 maart   Bezoek aan de Hermitage (gr 6A/B) 
27 maart   Kunstschooldag (gr 8A/B) 
 
Extra: 
Op 19 maart is er een open uurtje in alle klassen (08.30-
09.30).  
U bent van harte uitgenodigd om even een kijkje te 
nemen in de klas van uw zoon of dochter. Belangrijk; we 
hebben per keer plek voor 3 ouders in de klas, wil komen 
kijken, geef dat dan even door aan de leerkracht. 
 
 
 

 
 


