
 

  

 
17 april 19 
 
 

Avondvierdaagse 
 
Een aantal ouders heeft het initiatief genomen om samen 
met de kinderen van de WSV weer deel te nemen aan de 
avondvierdaagse. Op 3 tot en met 6 juni kan iedereen in 
Amsterdam-Oost weer meedoen. In de bijlage vindt u alle 
informatie en de manier van aanmelden. 
 
 

Zelf je eten laten groeien 
 
De kinderen van de basisbouw zijn de afgelopen weken 
samen met de Buitenjuf bezig geweest om zaadjes te 
planten op het schoolplein. De lessen van de Buitenjuf 
zorgen voor bewustwording van de natuur en het 
vergroten van de kennis over onze groente. Proeven en 
voelen zijn ook een belangrijk onderdeel van de lessen. 
Na de meivakantie zullen de eerste plantjes wel zichtbaar 
worden! 
De groepen 4 en 5 gaan samen met Frank de bakken bij 
hun lokalen vullen met verschillende zaden zodat zij ook 
een mooie tuin krijgen. Hier staat naast het bezig zijn met 
de natuur ook het samen zorgen voor de groei van de 
plantjes centraal. 
 

Hoe om te gaan met een tekenbeet 
 
Vanuit de gemeente wil ik uw aandacht vragen voor het 
controleren op tekenbeten bij spelen in een park of 
andere natuur: 
 
Controleer uw kind op teken 
Een tekenbeet is meestal onschuldig. Maar soms kan 
een tekenbeet de ziekte van Lyme veroorzaken. 
Zonder behandeling kan de ziekte van Lyme ernstig 
verlopen. Daarom adviseert de GGD Amsterdam uw 
kinderen, na het buitenspelen in het groen, dagelijks te 
controleren op teken. Bekijk voor meer informatie 
het filmpje op de website van het RIVM. Hierin ziet u ook 
hoe u de kans op tekenbeten verkleint. 
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op  
tekenradar.nl. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
19 april t/m 5 mei   Meivakantie 
10 mei   Voorjaarspicknick 
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 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een 
heerlijke vakantie en zien jullie 

heel graag weer terug op 
maandag 6 mei! 

 
 
 
 
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 
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