
 

  

 
19 juni 2020 
 

Afgelopen week  
Alternatief schoolreisje groep 8 
 
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn afgelopen week 
maar er liepen allemaal kinderen in dezelfde trui door de 
buurt; de kinderen van groep 8 die hun schoolreis 
vierden. Schiermonnikoog ging niet door maar Jeugdland 
werd de basis. Er werd geraft, vlotten gebouwd, pijl en 
boog geschoten, het klassenspel gespeeld, gezwommen 
en lekker veel gespeeld, er was veel zon en gelukkig 
alleen op donderdag een fikse bui. Op  woensdag was  
de fietstocht in mooi waterland met bij het Twiske een 
frisse duik en een geweldige barbecue door 4 
topchefvaders van groep 8. De route had 3  stops waar 
ouders zaten en de kinderen iets lekkers kregen. 
Iedereen heeft volop genoten! 
 

 Formatie en kennismaken met de 
kinderen op 23 juni. 
 
Wie wordt komend schooljaar de nieuwe leerkracht van 
de groep van uw zoon of dochter? De kinderen horen het 
vandaag in de klas en in de bijlage vindt u het complete 
overzicht. Op dinsdag 23 juni van 09.00-09.30 uur maakt 
de nieuwe groepsleerkracht kennis met de nieuwe groep. 
Een moment waarop kinderen en leerkrachten zich ieder 
jaar verheugen. 
Het zal u misschien opvallen dat een aantal namen niet 
in het overzicht te vinden zijn omdat we in de luxe positie 
zaten dat we meer leerkrachten hadden dan plaatsen 
beschikbaar. Maartje Oudbier en Dagmar Kloppenburg 
zullen de WSV verlaten. Dagmar heeft een fijne plek 
gevonden op een andere Esprit school en Maartje 
beraadt zich nog wat ze hierna wil gaan doen. 
Sharon Heijdeman haalt dit jaar haar diploma en gaat 
werken op een school in Amsterdam West.  
Dit jaar hebben we met een aantal onderwijs assistenten  
gewerkt en helaas heeft deze manier van werken nog 
niet het effect gehad dat we hadden gehoopt. We nemen 
daarom ook afscheid van Marjolein Kreling, Tine 
Langezaal en Petra Tromp.  
Wiaam Mahmmoud heeft vele jaren met grote inzet als 
onderwijsassistente gewerkt op de WSV. In de afgelopen 
jaren heeft zij de PABO gevolgd en nu gaat zij haar  
vleugels verder uitslaan door haar LIO’stage te lopen op 
een school in Amsterdam Noord.  

We hebben bij iedereen veel passie gezien voor de 
kinderen en ook grote inzet voor de WSV. We willen hen 
hiervoor ontzettend bedanken! 
We kunnen natuurlijk niet zonder onze vakleerkrachten 
Anet Klaver( Bevo) en Thea Kok(Engels). Thea Brüggen 
doet volgend jaar weer de verrijjkingsklas en RT. Janine 
de Groot doet ook RT en Shalini Heera begeleidt de 
nieuwe leerkrachten.   
Annemarijn Poot en Annelies de Vlam zijn ook dit 
schooljaar onze IB’sters. Tot slot hopen wij zo snel 
mogelijk een opvolger  te vinden voor Tim. 
Nadine Nijman en Mirte Kahrel geniet nog even van hun 
verlof. 
 

Groep 1/2 C 
Waar starten de kinderen van de huidige groep  1/2C 
na de zomer? 
 
Na de zomer starten we met 4 groepen 1/2 en vanaf 
januari start de groep met onze allerjongste leerlingen als 
groep 0. Dit betekent dat er tot januari een extra 
leerkracht beschikbaar is voor de groepen 3 en het 
betekent ook dat 14 kinderen van de huidige groep  1/ 2C 
de start van het schooljaar maken in een andere 1/2 
groep. Voor deze ouders staat in de bijlage  in welke 
groep deze leerlingen gaan starten. 
  

Indeling groepen 3 
Wie zijn de klasgenootjes in groep 3A & B? 
 
De ouders van wie hun kind naar groep 3 gaat vinden in 
de bijlage de indeling van de toekomstige groepen 3. 
Zoals bekend zullen de groepen 3 komend schooljaar net 
als de collega’s van de groepen 1/ 2 op de begane grond 
zitten. Zo kunnen ze nog beter met elkaar optrekken in 
het spelend leren en kunnen de kinderen makkelijker nog 
eens een moment naar hun leerkracht van 1/2 of… en 
die behoefte is er,  zeker in het 2de deel van het jaar; het 
bezoekje van een leerling van groep 2 die nieuwsgierig is 
naar het werk in groep 3. 
 

Jacqueline gaat ons verlaten  

 
Zestien jaar heeft de WSV genoten van alle lessen, 
musicals, toneellessen, liedjes, pepernotenbands, 
kwinkslagen in de teksten etc, teveel om op te noemen, 
en nu heeft Jacqueline aangegeven dat de cirkel rond is 
en tijd voor een nieuwe stap. Wij vinden dit erg jammer  
en gunnen haar van harte ook de ruimte om nieuwe 
wegen te vinden. Zij zal u zelf ook nog hierover mailen. 
 



 

  

 
 
 
 

De alternatieve avond4daagse 

In de zomervakantie kan de alternatieve avond4daagse 
gelopen worden. Nadat het inschrijfgeld betaald is 
ontvangt u via de app een route vanuit het eigen huis. 
Binnen 14 dagen moeten 4 avonden gelopen zijn en dat 
kan op elk tijdstip van de dag. NA het volbrengen 
ontvangt uw kind dan de bestelde en behaalde medaille. 
Inschrijven kan via onderstaande link: 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse
-home-edition 

 

Afsluiting van het jaar 
 
De traditionele eindpicknick in park Frankendael komt dit 
jaar helaas te vervallen. In de klassen worden kleine 
feestelijkheden georganiseerd om het jaar goed met 
elkaar af te sluiten. 
 
Wij sluiten in de laatste week met u af met een laatst 
nieuwsbrief en het laatste alternatieve nieuwsbulletin. We 
hopen elkaar na de zomer weer meer face to face te 
kunnen spreken!  
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