
 

  

 
03 juli 19 
 
 

Formatie deel 2 
 
In de vorige nieuwsbrief stonden de leerkrachten van 
volgend jaar. Wie daarbij nog niet stonden vermeld zijn 
de vakleerkrachten en ondersteunende medewerkers. 
Tim Wagena  Bewegingsonderwijs 
Anet Klaver Beeldende vorming/ techniek/ 

kunstgeschiedenis 
Thea Kok Engels 
Shalini Heera Begeleiding startende leerkrachten en 

coaching leerkrachten 
Janine de Groot Remedial Teaching 
Thea Brüggen Remedial Teaching en 

Verrijkingsklassen 
Annelies de Vlam IB midden-, en bovenbouw 
Evelien Baaiman IB basisbouw tot 1-1-2020 daarna is 

Annemarijn Poot weer terug van 
verlof. 

Marjolein Kreling Onderwijs assistentie 
Wendy Goossens Administratie 
Frank Groothand Conciërge  
Naima Azogagh Klassenassistentie  
Beatrice Danso Klassenassistentie 
 
Gedurende het afgelopen jaar is Matthijs Evers bij ons 
komen werken in groep 5. Wij zijn heel tevreden met zijn 
lesgeven en hij heeft het erg naar zijn zin. Toch heeft hij 
besloten om als tijdelijke kracht op scholen te willen 
blijven werken en daarom zal hij ons aan het einde van 
het schooljaar helaas verlaten. 
Kim Meijer heeft aangegeven dat zij graag na haar 
komende afstuderen graag aan slag wil als 
onderwijskundige. Met pijn in het hart verlaat zij de WSV. 
Liesbeth Touw heeft negen jaar op de WSV gewerkt als 
leerkracht en als remedial teacher. Nu is het tijd voor 
haar om door een baan dichter bij huis meer tijd te 
vinden om te werken aan haar andere passie: het maken 
van kunst. 
Wij wensen Matthijs, Kim en Liesbeth heel veel plezier en 
succes in hun nieuwe werk en bedanken hen hun inzet, 
betrokkenheid en goede lessen op de WSV. 
  

Bericht van de MR 
 
Met ingang van 3 juli zal Eva Dova de MR versterken. 
Eva is moeder van Aris, uit groep. 5b, en zal zitting 
nemen in de oudergeleding van de MR. Hiermee bestaat 
de MR vanaf  

 
 
 
 
 
3 juli uit: Anoeshka Overbeek-Sankatsing (moeder van 
Lieve groep 6A en Jasmijn groep 4B), Esther-Gilah 
Schneider ( moeder van Semme groep 5B en Noah 
groep 4B) en Eva Dova (namens de ouders) en         
Mijke Belger, Merel Mooijen en Tim Wagena (namens de 
leerkrachten en personeel). Wij zijn erg blij dat Eva deze 
rol wil vervullen en kijken uit naar een mooi nieuw 
schooljaar. Heb je vragen aan of over de 
MR? mr@wsv.espritscholen.nl 

  
 

Schooltijden nieuwe schooljaar 
 
Graag herinner ik u nog hierbij aan de schooltijden voor 
het komende schooljaar: 
Deuren open:   8.20 uur 
Start schooldag:   8.30 uur 
Start pauze: 12.00 uur 
Einde pauze: 13.00 uur 
Einde schooldag: 15.00 uur* 
Einde woensdag: 12.30 uur 
*Op vrijdag is de basisbouw vrij om 12.00 uur. 
 
Omdat de verkeerssituatie rondom de school door de 
nieuwe tijden zal veranderen en ook veel ouders hierover 
hun zorg hebben uitgesproken gaan we de eerste weken 
het verkeer begeleiden. Het zou fijn als een aantal 
ouders ons hierbij zouden willen helpen. Het gaat om een 
half uurtje in de ochtend en een half uurtje in de middag. 
Mocht u in de gelegenheid zijn om ons een ochtend en/of 
een middag te helpen, dan horen wij dat graag. U kunt 
een mail sturen naar Sandra Mens: 
s.mens@wsv.espritscholen.nl  Alvast hartelijk dank! 
 
 

Entreetoets 
 
Tijdens het afnemen van de entreetoets dit jaar is helaas 
duidelijk geworden dat een aantal leerlingen de toets 
thuis al had gemaakt. Dit was voor ons een schok. Uit 
gesprekken met ouders die wij hierna hebben gevoerd 
blijkt dat de entreetoets rondzwerft op het internet.  
Voor de Cito toetsen is het niet nodig om te oefenen. 
Zoals u weet zijn ze gemaakt om te kunnen zien wat uw 
kind al weet/kan en welke onderwerpen nog lastig zijn. 
Voor ons is dit één van de manieren waarop wij een 
beeld krijgen van de ontwikkeling van uw kind. 
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Door de situatie die in de groepen 7 is ontstaan hebben 
wij besloten om de entreetoets in de toekomst niet meer 
af te nemen. 
Voor u als ouders is het belangrijk om te weten dat wij op 
school voldoende oefenen met toetsen om te zorgen dat  
de kinderen de vraagstelling goed begrijpen. Het oefenen 
met oefenboeken is niet nodig. Mocht u een toets onder 
ogen krijgen met het cito logo erop dan raden wij u af om 

die te gebruiken.  
Wij beraden ons volgend schooljaar in het kader van het 
schoolplan, ook samen met u, op onze manier van 
toetsen. 
 
 

Toetsweek en avondvierdaagse 
 
Van verschillende ouders kregen wij de vraag waarom de 
toetsweken vallen tijdens de avondvierdaagse. De WSV 
heeft Cito als leerlingvolgsysteem(LVS). Dit  LVS houdt 
in dat vanaf groep 3 de leerlingen twee keer per leerjaar 
een toets krijgen die los staat van de methodes die wij 
gebruiken voor de kernvakken taal, spelling en rekenen. 
Deze twee momenten zijn in het midden van het leerjaar 
en aan het einde van het leerjaar. De kinderen krijgen 
verdeeld over een aantal weken de verschillende 
toetsen.  
In juni is ook elk jaar de avondvierdaagse. Wij doen hier 
als school niet aan mee maar vinden het leuk dat een 
aantal ouders steeds het initiatief neemt om met de 
kinderen mee te doen aan deze activiteit.  
Het is aan u als ouder om te bepalen hoe u hiermee wilt 
omgaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Belangrijke data 
 
4 juli, 8.45 uur Wenmoment in de nieuwe klas 

4 juli  Eindvoorstelling groep 8B 

5 juli  Eindpicknick Frankendaelpark vanaf 

16 uur 

8 juli  Moestuinfeest groepen 3 

  Muziektheater middag groepen 1/ 2 

9 juli  Eindvoorstelling groep 8A 

  Moestuinfeest groepen 1/ 2 

12 juli 12.15 uur  Start zomervakantie 

26 augustus Eerst schooldag schooljaar 2019-

2020 

 
 

De groepen 8 vliegen bijna uit. 
 Morgen en dinsdag spelen zij samen voor hun familie de 
geweldige voorstelling met het thema Amsterdam. 
Heel veel plezier en succes allemaal! 
 

 
 
 
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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