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 WSV Bulletin  
De hernieuwde start na de meivakantie  

 
Aardige ouders van de WSV, 
 
Elk jaar, als er een nieuw schooljaar start is er bij iedereen sprake van een gezonde spanning. Iedereen ervaart een kort 
moment plankenkoorts. Tegelijkertijd is er het allesoverheersende gevoel van het verwachtingsvolle schooljaar, de leuke en 
mooie onderwijsmomenten die er zullen zijn en de zin om te beginnen! 
Afgelopen maandag was enigszins vergelijkbaar met als gezamenlijk gevoel; wat heerlijk dat we, nog in halve groepen, 
mogen starten. Ook de spanning die herkenbaar is bij de start was er, maar toen de deuren open gingen en de school weer 
gevuld werd met die vrolijke kinderstemmen was het ook in de klassen al gelijk weer vertrouwd! 
 
Er waren bijzondere momenten aan de deur, met als belangrijkste verschil dat jullie, de ouders, buiten bleven en de kinderen 
ook de allerjongste leerlingen, alleen naar binnen gingen. Vaak ging het goed, een enkele keer was er een traan maar 
opgevangen door een ander kind, een juf of meester die je kwam halen en een zwaaibankje zodat er ook nog even vanuit 
binnen gedag gezegd kon worden, maakte dat iedereen snel in de klas op zijn gemak was. 
In de klas kwamen de verhalen over het werken thuis, het anders vieren van feestjes en verjaardagen, verrassingen die er 
waren, mooie kleine uitjes die te samen voor levenslange herinneringen zorgen. 
 
Wij zijn trots op de manier waarop we deze week met zijn allen, kinderen, ouders en team gestart zijn. We danken jullie voor  
de goede voorbereiding thuis aan de kinderen; ze kennen de afspraken, hebben hun schoolspullen (meestal) bij zich, 
wassen hun handen en met groot gemak passen ze zich aan de nieuwe situatie aan.  
 
Het gewone schoolleven vindt weer zijn weg in de groepen met vooral voor groep 8 een bijzondere periode; zij gaan 
afscheid nemen van hun basisschooltijd in een jaar waarin heel veel anders was. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor hun 
afscheid in volle gang. Jacqueline en Luc zijn begonnen met filmen en repeteren en samen met leerkrachten en ouders 
worden plannen gemaakt voor een alternatief van hun afgelaste schoolreis. Bij het incasseren van zoveel anders kunnen we 
alleen maar zeggen; wat een geweldige groepen 8! 
Voorlopig zullen we wekelijks een nieuwsbulletin blijven sturen zodat we, zonder elkaar te ontmoeten wel extra met elkaar in 
contact staan. Blijf vooral mailen als er vragen zijn en de mogelijkheid om via meet elkaar te spreken benadrukken we graag 
ook nog even. Het telefonisch spreekuur op de woensdag voor de directie is van 09.00-09.30 uur. 
 
Bericht van de IB: 
Het ouder- en kindteam van de GGD is bereikbaar voor alle vragen met betrekking tot de gezondheid van kinderen. Zij zijn 
telefonisch en via de mail bereikbaar, ook voor vragen met betrekking tot het coronavirus. 
 06-19265680 / sdijkstra@ggd.amsterdam.nl (verpleegkundige Sieta)  
 06-48275659 / ibrederije@ggd.amsterdam.nl (jeugdarts Isabel). 
Ook kunt u terecht bij het Ouder- en Kindteam met andere vragen over opvoeding of welzijn. In dat geval graag bellen naar 
het algemene telefoonnummer: 020-555 5961 van het ouder en kindteam. 
 
Belangrijke data; 
Volgende week is het Hemelvaart en dat betekent dat iedereen vrij is op 21 en 22 mei. 
1 juni is 2de Pinksterdag en op 2 juni is de laatste studiedag van dit schooljaar. 
De sportdag van 3 juni komt helaas te vervallen. 
 
 
 
We wensen iedereen een zonnig weekend, Team WSV 
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