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 WSV Bulletin in andere tijden 
Het wel en wee op de WSV  
 
Fijne ouders van de WSV, 
 
Week 4 zit er bijna op en een fijn lang Paasweekend ligt voor ons. 
Wat hebben we afgelopen weken veel van en met elkaar geleerd, ondanks de fysieke afstand. 
Heel veel loopt er goed en inmiddels lukt het ons allemaal via Meet te vergaderen, te kletsen, moppen uit te wisselen, les te 
geven, groepjes te laten samenwerken. Nu alle moeilijkheden en soms angsten zijn overwonnen klinkt er maar 1 geluid; wat 
is het toch fijn om elkaar te zien en/of  te horen! 
 
Een vraag die met regelmaat terugkomt in de contacten met ouders gaat over de lengte van de schooldag thuis. 
Wij proberen voor alle kinderen dagelijks een programma voor te bereiden waar ze ongeveer 2 tot 2,5 uur mee bezig zijn. 
Daarnaast reiken we suggesties aan die extra werken mogelijk maakt, voor de gewone lesstof maar ook voor beeldende 
vorming, Engels, Kraak, muziek en bewegingsonderwijs. Graag benadrukken we het belang van het blijven bewegen 
nogmaals, zeker nu de kinderen langere tijd achter de computer werken. Mocht dit voor u als ouder lastig zijn om goed te 
faciliteren, vraag ons dan vooral om hulp. 
 
De weken tot de meivakantie gaan we op dezelfde weg door. Gezien de laatste persconferentie denken we ook na over de 
periode vanaf half mei. Verschillende scenario’s worden onderzocht  want hoezeer we hopen dat de deuren weer gelijk open 
mogen voor alle kinderen, denken we ook na over de inrichting van een eventuele gedeeltelijke of gespreide opening. 
Met elkaar bespreken we ook de invulling van het schooljaardeel wat ons straks nog rest. Wat willen we qua leerstof, 
toetsen, rapport, gesprekken en zodra we hier meer duidelijkheid over hebben laten we u dat weten. 
 
Naast het lesgeven op afstand en de opvang van een klein groepje kinderen dat hier op school was,  hebben we afgelopen 
weken ook gewerkt aan de jaarkalender voor komend jaar, het nieuwe schoolplan en zijn we druk met de bespreking van de 
formatie; wie wordt de nieuwe leerkracht van de klas van uw zoon of dochter komend schooljaar. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage: 
Zoals u misschien wel gemerkt heeft is de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet afgeschreven. Dit heeft alles 
te maken met een Espritbeslissing om de bijdrage op een andere wijze te innen. Inmiddels werkt deze manier en kan de 
ouderbijdrage worden geïnd.  Zoals u weet betalen we van de vrijwillige ouderbijdrage een deel van ons onderwijsaanbod eb 
hebben we de kosten dus al gemaakt. Veel van u hebben de overeenkomst getekend en ontvangen binnenkort een mail van 
Wis collect ( het nieuwe systeem) met hierin een link om de betaling in orde te maken. We realiseren ons dat voor sommige 
mensen de situatie ingrijpend is veranderd. Mocht dit het geval zijn, wit u ons dat dan laten weten, we kijken dan naar een 
passende oplossing. 
Al eerder schreven wij over de vrijwillige ouderbijdrage van het komende schooljaar. De gemeente Amsterdam heeft voor het 
verkrijgen van de Amsterdamse subsidies een maximum voor deze bijdrage gesteld van €225,-. Omdat wij het aanbod dat 
wij met de huidige vrijwillige ouderbijdrage kunnen realiseren willen handhaven, bekijken we op dit moment nog welke 
oplossing wij hiervoor kunnen vinden. Wel hebben we de aanvraag voor de subsidies op dit moment gedaan. Dit is namelijk 
alleen mogelijk in deze periode. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Schoolplein Copernicusstraat: 
Sinds een aantal maanden is het mogelijk om te basketballen en te tafeltennissen op het plein van de Copernicusstraat. Hier 
werd en wordt, in deze tijd helemaal, heel veel gebruik van gemaakt. Wij zijn heel blij met deze mogelijkheid die wij ( met 
name Tim) samen met de gemeente hebben gerealiseerd. Het betreft een proef van 1 jaar.  
 
 



 

  

 
 
 
Naast deze positieve ontwikkeling kan het zijn dat in de avond of nacht deze faciliteiten op een andere manier worden 
gebruikt die zorgt voor overlast. Mocht dit het geval zijn en mocht het aanspreken van de personen niet helpen, dan kunt u 
met ons contact opnemen of contact zoeken met de straatcoaches van de buurt. Straatcoaches (SAOA), 020-4084555 tot 
00:00 uur. Na 00:00 uur kunt u de politie bellen: 0900-8844. Via internet melden bij de straatcoaches kan ook; 
op www.aanpakoverlast.nl . 
We hopen natuurlijk dat het niet nodig is en we allemaal heerlijk kunnen spelen en sporten op het plein! 
 
 
Rest ons om iedereen te bedanken voor de goede samenwerking, de aardige berichten en het geweldige begeleiden van de 
kinderen thuis. Tijdens de rondleiding aan startende ouders benoemen we altijd het belang van een goede relatie en 
samenwerking met de ouders, dat komt alles maar vooral het leren van kinderen ten goede. 
We kunnen niet anders zeggen dat we trots zijn op onze oudergroep, jullie doen t toch ook maar gewoon! 
 
Fijn en zonnig paasweekend, 
 
Team van de WSV 

http://www.aanpakoverlast.nl/

