
 

  

 
21 mei 19 
 
 

EHBO voor Ouders 
Afgelopen week heeft u via de klassenouders mail 
ontvangen over een EHBO cursus op school. 
De cursus is aankomende maandag 27 mei van 19.30-
21.30 en kost 40 euro. Er zijn nog enkele plekken en 
aanmelden kan tot morgen, woensdag 22 mei. 
 
  
 

Meeleefgezinnen gezocht 
Vanuit het kabouterhuis kregen wij het verzoek een 
oproep te doen voor meeleefgezinnen. De meeleefouder 
zet zich in vanuit maatschappelijke betrokkenheid en 
biedt een veilige plek aan een jong kind. 
Voor meer informatie, zie de bijlage bij deze mail. 
 
 

Klassenfoto’s 
De schoolfotograaf heeft klassenfoto’s gemaakt. 
Bij de leerkracht van uw zoon of dochter is deze foto 
vanaf morgen te koop.  De foto kost 5 euro en dit kan u 
contant meegeven in een gesloten envelop met de naam 
van uw kind erop. Mocht u de foto zelf willen betalen doe 
dit dan na schooltijd. 
 
 

Rijksmuseum 
Groep 4 is afgelopen week 
naar het Rijksmuseum 
geweest. In het museum 
hebben ze kennis gemaakt 
met het dagelijks leven in 
de Gouden Eeuw. De les 
sloot aan op onderzoekend 
leren. Er werden onder 
meer specerijen geproefd 
en geluisterd naar 
instrumenten uit de 17e 
eeuw.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schiermonnikoog 
Afgelopen week is groep 8B op schoolreis geweest naar 
Schiermonnikoog. Het was de eerste keer naar dit fijne 
eiland en het was een groot succes. Er was een 
dropping, een wad excursie, een speurtocht, disco en er  
werd ook nog naar de voetbalfinale gekeken. De week 
vloog voorbij en iedereen heeft genoten. Momenteel is 
groep 8A op schoolreis, we wensen ze een hele fijne 
week. 
 

 
Belangrijke data 
29 mei  Studiedag team 
30 en 31 mei  Vrij vanwege Hemelvaart 
3 t/m 6 juni Avondvierdaagse 
5 juni  Sluiting aanmelding loting zusjes en 

broertjes 
10 juni Pinksteren 
11 juni Studiedag team 
26 juni   Sportdag 
 
 
 
 
 
 
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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