
 

  

 
20 september 2019 
 

Schoolreisjes van groepen 3 & 4 
Deze week gingen de leerlingen van de groepen 3 & 4 op 
schoolreis naar Naarden. Het was even spannend maar 
gelukkig hadden alle groepen mooi herfstweer en een 
heerlijke en onvergetelijke dag met elkaar.  

 
 
 

 Kennismakingsgesprekken van 23-
27 september. 
Van de leerkracht heeft u via parro een uitnodiging 
ontvangen om u in te schrijven voor de 
kennismakingsgesprekken volgende week. Denkt u 
eraan om in te schrijven?  
Het doel van het gesprek is om kennis te maken. Uw kind 
staat centraal in dit gesprek, hoe gaat het in de klas en 
wat zijn de verwachtingen? Het is fijn om het gesprek 
thuis samen met uw kind even voor te bereiden. 
Mocht u behoefte hebben om de leerkracht nog even 
alleen te spreken, geef dat dan aan bij de start van het 
gesprek. 
 

Laten we op tijd starten en fietsen in 
het rek! 
De eerste paar weken hebben we een oogje 
dichtgeknepen met het op tijd komen. We verwachten 
echter nu dat iedereen gewend is aan de nieuwe 
schooltijden en dat de lessen om 08.30 kunnen starten. 
De doorgang vanaf de weg is steeds beter fietsvrij. Het is 
fijn dat de kinderen ongehinderd de school in kunnen. 
Fijn dat u vooral de daar voor geplaatste fietsrekken 
gebruikt. Komende week zullen wij u nog helpen 
herinneren daarna gaan we ervan uit dat het ook zonder 
hulp gaat lukken. 
 
 

 
 
 
 

Kinderboekenweek 
Thema Vervoersmiddelen – Reis mee! 

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. De 
opening vindt plaats om 08.45 op het plein aan de 
Arntzeniusweg. De groepen gaan genieten van een 
daverende openingsact verzorgt door ons team en de 
kleuters. Uw kind(eren) mag/mogen die dag verkleed in 
het thema naar school komen, denk hierbij aan een 
piloot, buschauffeur, motorrijder etc. 
Verder is er op woensdag 9 oktober een boekenmarkt 
om 12.30 in de speelzaal. De Linanaeusboekhandel 
verkoopt een heleboel mooie nieuwe kinderboeken, die 
aansluiten bij het thema. Wees welkom met uw 
kind(eren)! 
In de week zullen verschillende activiteiten plaats vinden 
binnen de school en zal het thema “Vervoersmiddelen – 
Reis mee!” verder worden uitgewerkt. Gedurende de 
week mogen de kinderen hun favoriete vakantiefoto 
meenemen voor op de collage in de gang.  
Op vrijdag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek 
feestelijk af. Vanaf het begin van de Kinderboekenweek 
mag uw kind een boek, welke niet meer wordt gebruikt, 
meenemen naar school. Aan het einde van de 
Kinderboekenweek sluiten we klassikaal de week af met 
een boekenruil. 
 

schoolfotograaf 
RDfoto.nl  komt op 2 oktober 2019  op de WSV 
fotograferen : groepsfoto’s tijdens schooltijd. Nà 
schooltijd portretten en gezinsfoto’s op inschrijving. 
De lijst voor de inschrijving hangt vanaf maandag op het 
prikbord van de Arnzeniusweg. 
 
Na ongeveer 14 dagen leveren we de inlogcodes van de 
groepsfoto’s plus de kaartjes van de portretjes en 
groepsfoto’s. U kunt online alles bestellen zonder 
verzendkosten binnen 14 dagen. De bestellingen komen 
op school en worden uitgedeeld. Bestellingen na 14 
dagen en spoedbestelling gaan rechtstreeks naar het 
huisadres. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage en 
schoolreisjes 
Tijdens de ouderavond heeft u de enveloppe ontvangen 
met daarin de jaarkalender en de brieven voor de 
ouderbijdrage en het schoolreisje. Zou u de brief 
getekend willen inleveren bij Frank of Wendy. Mocht u de  



 

  

 
 
 
 
enveloppe niet ontvangen hebben, vraag er dan vooral 
nog even een aan de groepsleerkracht. 
 

Belangrijke data 
Schoolreisjes groepen 1&2   25 september 
Dag van de Europese taal        26 september 
Studiedag     27 september 
Start kinderboekenweek            2 oktober 
Regenwacht buurtavond       3 oktober 
Schoolreisjes groepen 6            14-18 oktober 
Herfstvakantie                            21-25 oktober 
 
 
 

Update vanuit de 
Medezeggenschapsraad 
Wij  zijn als MR meteen goed van start gegaan met onze 
eerste vergadering op donderdag 29 augustus jl. In deze 
vergadering hebben we met elkaar teruggekeken naar 
het afgelopen jaar en dan specifiek naar de focuspunten 
die we hadden gesteld voor het vorige schooljaar. 
Globaal waren dit het lerarentekort, werkdruk en 
werkbelasting van de leerkrachten en communicatie 
richting ouders. Deze punten zullen terugkomen in het 
MR jaarverslag. De geleerde lessen zullen we uiteraard 
meenemen voor het aankomende schooljaar. 
Met elkaar hebben we ook onze aandachtspunten voor 
dit jaar vastgesteld. Deze zijn o.a. de ouderbijdrage, het 
nieuwe Schoolplan 2020/2024, behoud van leerkrachten, 
proces afstemming gemeente i.v.m. de renovatie van het 
bijgebouw, de begroting en communicatie naar en met 
ouders. 
Onze volgende vergadering is in oktober,  mochten er 
aandachtspunten zijn waar wij als MR van op de hoogte 
zouden moeten zijn dan kunnen ouders natuurlijk altijd 
mailen naar mr@wsv.espritscholen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Privacy instellingen voor uw kind 
AVG 
 
Via de privacy instellingen van Parro kunt u aangeven 
hoe u wilt dat wij omgaan met beeldmateriaal van uw 
kind. 
Het gaat hierbij om foto’s delen via Parro, foto’s voor op 
onze website,  of het deelnemen aan onderzoeken. Ook 
als u geen bezwaar is het nodig dat u dit aangeeft dus 
graag uw aandacht hiervoor. Via de app kunt u uw 
voorkeuren aangeven. 
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