
 

  

 
15 oktober 2019 
 
Wat gebeurt er veel op school! 
 
Ongetwijfeld ziet u met regelmaat  foto’s langskomen van 
de klas van uw zoon of dochter. Dat een school volop in 
beweging is ontgaat u vast niet maar graag geven we u 
een kleine update van de afgelopen 2 weken. 
Zo gingen de groepen 1/2 op 25 september op schoolreis 
naar Oud Valkenveen en hadden ze tussen alle buien 
van de dagen daarvoor en daarna, een hele vrolijke én 
droge schoolreis.  De groepen 7 hadden  hun laatste 
buitenles op de schooltuinen en hebben de laatste oogst 
mee naar huis genomen.  Er volgen nog 2 binnenlessen 
in november en dan worden de tuintjes weer 
klaargemaakt voor de groepen 6, straks in het voorjaar. 
Op 26 september werd er lesgegeven in een  andere 
taal.  Er kwam die dag van alles aan talen voorbij; 
Russisch, Kantonees, Duits, Pools, Italiaans, Arabisch, 
Surinaams, Grieks en dit allemaal verzorgd door ouders, 
familieleden en kinderen. Heel veel dank hiervoor! 
Wat u ook vast gehoord hebt is dat vrijdag 4 oktober 
anders gewerkt werd dan de kinderen hadden verwacht. 
Met het team hebben we 17 workshops verzorgd, 
allemaal rondom een Europees thema voor de leerlingen 
van de groepen 4/8. Een kleine greep uit het programma; 
een wandeling en les over de wetenschappers op de 
naambordjes in de buurt, scheikunde proefjes, vlaggen 
ontwerpen, Griekse mythen, insectenhotel bouwen, 
Cricket spelen, Spaanse dans, modeontwerpen en 
Boardgames. Er werd les gegeven over Delfsblauw, 
Robots gemaakt van afvalmateriaal, en de Eifeltoren en 
de Berlijnse Muur werden in een lokaal gebouwd. 
Al deze workshops waren groepsdoorbroken en wat 
iedereen opviel was, naast het inhoudelijk mooie 
onderwijs, hoe goed de kinderen met elkaar 
samenwerkten, elkaar hielpen en van elkaar leerden. 
Er volgen dit jaar nog een aantal workshopmiddagen en 
ook uw hulp kan daarbij worden gevraagd. Tot slot is het 
kinderboekenweek. Alle kinderen bezochten een 
voorstelling en woensdag was  de traditionele 
boekenverkoop met  het initiatief van leerlingen van 
groep 8 om de opbrengst van de verkoop aan KIKA te 
schenken! 
 

 Ouderavond 5 november over 
Mediawijsheid 
 
 

 

De WSV besteedt intensief aandacht aan mediawijsheid. 

Daarom organiseren we op 5 november 2019 een 
ouderavond over Mediawijsheid. Heb je al vragen of 

opmerkingen binnen dit thema, of zie je graag 

onderwerpen terugkomen op deze bijeenkomst? Dan 

nodigen we jullie uit om deze voor 25 oktober met ons te 

delen via info@wsv.espritscholen.nl. Wil je je inlezen 

over dit onderwerp? Dan raden we je aan om de website 

van mediawijsheid.nl te bekijken. 

 

Wie komt er meeblazen met 
Jacqueline? 
Blazende moeders, toeterende vaders en schallende 
kinderen opgelet! 
Na de herfstvakantie gaan we repeteren voor de intocht 
van Sinterklaas èn voor de grote  Sint Maarten lichtjes 
optocht in de Indische buurt. Ik speel zelf dit jaar mee op 
trombone en speel bij de leukste fanfare van Amsterdam: 
de accu fanfare.  
Iedereen zou dit Sint Maarten feest mee moeten maken. 
Zo speciaal met al die blazers, trommelaars , zingende 
kinderen en lichtjes.  
De accufanfare biedt gratis repetities aan om het 
repertoire eigen te maken. Kom & speel mee! 
28 okt, 4 & 11 nov 
Kijk voor meer info voor dit  fantastische event:  
https://www.facebook.com/events/543509536189946/?ti=
icl 
Mail voor overige info met Jacqueline 
J.fleskens@wsv.espritscholen.nl 
 
 

Nieuws van de Ouderraad 
Beste ouders, 
 
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook 
de Ouderraad weer actief!   
 
De Ouderraad is er om het contact tussen de ouders 
onderling en tussen de ouders en de schoolleiding te 
bevorderen en te vergemakkelijken, om zo een bijdrage 
te leveren aan het onderwijs en de sfeer op de WSV. We 
ondersteunen de directie en het personeel van de 
WSV  bij de vele activiteiten die jaarlijks op onze school 
plaatsvinden, houden het reilen en zeilen van de WSV in 
de gaten en bieden een platform waar ouders informatie 
kunnen brengen en halen. 
De Ouderraad bestaat uit: 
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Lotte Rus (moeder van Alfie, die inmiddels naar het 
voortgezet onderwijs is, Vlinder groep 5 en Josephine, 
groep 1/2) 
Ilse Arkensteijn (moeder van Joshua, 6A en Robin,3A) 
Sarah Sprenger (moeder van Duco Robbie,5A) 
Marlies Jurrien (moeder van Daniel, 3B) 
Lois de Jong (moeder van Fe,4A, en Luz, 1/2B) 
 
We zullen regelmatig iets van ons laten horen in de 
nieuwsbrief van de WSV en zijn zelf te bereiken via het 
mailadres wsvouderraad@gmail.com. (Of aan te spreken 
op het schoolplein natuurlijk!). 
 
Afgelopen maandag hebben we de juffen en meesters 
van de WSV getrakteerd op iets lekkers voor bij de 
koffie/thee, ter ere van de Dag van de Leerkracht. En we 
hielpen met koffie en thee schenken op de 
klassenavonden de begin september plaatsvonden. Bij 
de volgende ouderavonden is er ook altijd een delegatie 
van de Ouderraad aanwezig. 
 
Op donderdagochtend 31 oktober organiseren we 
tussen 8.30 en 9.15 een koffie-inloop voor de 
klassenouders om iets meer te vertellen over de 
activiteiten die de komende periode gepland zijn en waar 
de school wel wat hulp bij kan gebruiken -  de 
klassenouders krijgen hierover nog een apart bericht, 
maar fijn als deze datum vast in de agenda's staat.  
 
En nog een ander oproepje: het lijkt nog ver weg, maar 
voor je het weet staan Sinterklaas en de Kerstman 
alweer te trappelen voor de deur. Elk jaar wordt de 
school in een feestelijke jasje gestoken in november en 
december, maar om die traditie ook de komende jaren in 
ere te kunnen houden zijn we op zoek naar een (of 
meerdere) enthousiaste ouders die daarbij kunnen 
helpen! Mocht je het leuk vinden om je met de Sint- en 
Kerstversiering bezig te houden, meld je dan nu vast 
aan via wsvouderraad@gmail.com.  
 

Passend Onderwijs 
 
THEMATAFELS PASSEND ONDERWIJS 
Dit schooljaar maakt het Samenwerkingsverband PO 
Amsterdam en Diemen een nieuw Ondersteuningsplan 
passend onderwijs voor de periode 2020-2024. Daarin 
komen de nieuwe koers en de nieuwe afspraken te staan  
 

 
 
 
rond passend onderwijs op alle scholen voor 
basisonderwijs, SBO of 
SO. Hiervoor organiseren we in de periode oktober en 
november 2019 een serie thematafels met scholen en 
betrokken partners. Wij zijn op 1 oktober 
met een kick-off bijeenkomst met de schoolbestuurders 
gestart, waarin wij de belangrijkste thema’s voor het 
nieuwe Ondersteuningsplan 2020-2024 
hebben vastgesteld. 
 
Op maandag 28 oktober 2019 organiseren wij een 
bijeenkomst voor ouders. We weten dat ouders soms 
moeilijk aan de juiste informatie kunnen komen als er 
voor hun kind extra hulp nodig is op school. Welke 
onderwerpen zijn voor jullie als ouders nu echt van 
belang om te bespreken? Zien jullie oplossingen voor 
knelpunten? En wat is er nodig om dat voor elkaar te 
krijgen? 
Hierover gaan wij graag met jullie in gesprek. Zie de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Privacy instellingen in Parro 
Via de instellingen knop van de Parro app is het mogelijk 
om aan te geven op welke manier u wilt dat wij als school 
omgaan met foto’s van uw kind. Het helpt ons enorm als 
u dit wilt invullen. Ook als u geen bezwaar heeft tegen 
het gebruik van foto’s willen wij dit graag weten. Wanneer 
de instellingen niet zijn ingevuld kunnen wij niet 
aannemen dat u geen bezwaar heeft. 
Graag uw aandacht hiervoor.  
 

Ouderovereenkomst 

In en tweede bijlage bij deze brief vindt u nog een keer 
de ouderovereenkomst. Van veel mensen hebben we  
deze overeenkomst ingevuld teruggekregen. Dit aantal 
ligt niet ver van het aantal dat wij vorig jaar rond deze tijd 
hadden gekregen. Dank hiervoor! Mocht u het nog willen 
inleveren dan kunt u de bijlage gebruiken. 
 

Belangrijke data 
14-16  okt.          Schoolreis groep 6A 
16-18  okt           Schoolreis groep 6B 
18- 25 okt           Herfstvakantie 
28-29 okt            Schoolreis groep 5A 
29-30 okt            Schoolreis groep 5B 
5 nov.                 Ouderavond Mediawijsheid 
7 nov.                 Voorlichting VO ouders groepen 7/8 
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