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Oudertevredenheid 
Kortere of langere tijd geleden heeft u voor uw kinderen 
de WSV gekozen en we zijn heel benieuwd hoe u op dit 
moment de school ervaart.  Uw mening over de WSV is 
voor ons van belang! Samen met u kunnen we bekijken 
waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. 
Het is een tijdje geleden dat wij als WSV een 
oudertevredenheidsonderzoek hebben gedaan en 
daarom willen we dit in de komende periode doen. 
Morgen zult u via de mail een uitnodiging ontvangen om 
hieraan deel te nemen. Voor ons als school is het van 
groot belang dat zo veel mogelijk ouders hieraan 
meedoen zodat we een representatief beeld krijgen. U 
heeft 2 weken de tijd om de vragen te beantwoorden, tot 
maandag 9 december. We hopen op een grote respons 
en zullen u zeker meenemen in de uitkomst en de 
plannen die we naar aanleiding hiervan maken. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Verlofaanvragen 
Vaak gaat het goed maar met regelmaat ontvangen we 
toch nog mail met daarin het verzoek om verlof. Deze 
aanvragen kunnen we pas in behandeling nemen als u 
daar een verlofformulier voor hebt ingevuld. 
Mocht het verlof om meerdere dagen gaan en u in het 
bezit zijn van een officiële uitnodiging, voeg daar dan 
graag een kopie van bij. Mocht er sprake zijn van 
lesbegeleiding onder schooltijd van een externe partij  
dan ontvangen we ook graag eenmalig een 
verlofformulier met daarin de periode van behandeling en 
een bevestiging van de behandelaar. 
Een leeg  formulier kunt u elke ochtend vragen aan 
Frank. Het is ook te vinden op onze website. 
 

Sinterklaas 
Duurzaamheid 
De school maakt zich op voor de decembermaand en 
vanmiddag is er dan ook feestelijk versierd. Overal staan 
pakjes en Pietjes. 
Onze Sint heeft dit jaar aangegeven dat hij  graag wil dat 
we extra op het milieu letten en hij vraagt dan ook aan 
alle volwassenen en kinderen hun steentje hieraan bij te 
dragen. Hij heeft ons ook wat tips gegeven en die delen 
we graag met u; 
Wees extra creatief bij het maken van de surprises, 
gebruik als dat kan kosteloos materiaal en denk bij de  

 
 
 
 
 
 
aanschaf van een cadeautje aan de verpakking en de 
duurzaamheid.   
We kijken uit naar een heerlijke en gezellige 
Sinterklaastijd! 

 
Ouderbijdrage 

Veel ouders hebben het formulier van de vrijwillige 
ouderbijdrage op school ingeleverd. Hartelijk dank 
hiervoor! Op dit moment loopt helaas de financiële 
administratie van Esprit achter met het verwerken van 
alle te innen ouderbijdrages. Het kan dus zijn dat het 
bedrag nog niet is afgeschreven. Op dit moment is men 
hard bezig om dit probleem te verhelpen. 
Daarnaast heeft u misschien in de krant gelezen dat de 
wethouder van onderwijs in Amsterdam een maximum 
wil stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage die scholen 
mogen vragen. Zij geeft aan dat scholen die meer vragen 
dan €225,- vanaf volgend schooljaar gekort zullen 
worden op hun subsidieaanvraag de zogenaamde VLOA. 
Als school en als Esprit zijn wij op dit moment in gesprek 
over hoe wij hiermee om willen gaan. Ook zijn we hier 
met de MR over in gesprek. Mocht u hier een bijdrage 
aan willen leveren dan kunt u dit doen via de MR. 
 

Personele ontwikkelingen 
In de afgelopen weken hebben Frank Groothand en Vera 
Weeber aangegeven dat zij een andere baan hebben 
gevonden en met ingang van januari de WSV zullen 
gaan verlaten. 
Vera gaat als beleidsadviseur werken bij een ander 
bestuur en kan hiermee een ontwikkeling in gang zetten 
die zij erg graag wil. We wensen haar veel succes en 
plezier in haar nieuwe werk en zullen haar missen. 
Frank heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een 
andere Espritschool namelijk Denise. Het is heel vreemd 
om te bedenken dat hij straks niet meer de kinderen, de 
ouders en ook ons ontvangt aan het begin van de dag. 
Ook hem wensen we veel succes en plezier in zijn 
nieuwe baan. 
Op dit moment zijn wij druk in de weer om zo snel 
mogelijk oplossingen te vinden voor groep 3 en spreken 
we een aantal potentiële conciërges.  
 
 
 



 

  

 
 
 
Nieuws van de basisbouw 
Bezoek aan een restaurant 
 
Het thema in de basisbouw is het restaurant. Naast alle 
activiteiten in school bezochten de kinderen vorige week 
het restaurant House of Watt.  Er was een speurtocht, 
een kijkje in de keuken, de menukaart en het lukte om als 
echte restaurantbezoekers aanwezig te zijn naast de 
bezoekers die er op dat moment waren.  Kinderen, 
leerkrachten en begeleidende ouders vonden het bezoek 
bijzonder geslaagd. 
 
 

Mediamasters 
Week van de mediawijsheid. 
In de groepen 7&8 werd vorige week meegedaan aan de 
landelijke wedstrijd van Mediamasters. Vijf dagen lang 
strijden duizenden klassen om de titel “meest mediawijze 
klas van Nederland”. Spelenderwijs maken de kinderen 
kennis met de kansen en gevaren van (digitale) media. 
Thema’s die aan bod komen; social media, 
informatievaardigheden, programmeren, privacy, 
cyberpesten, vloggen en online gedrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alles is gekleurd en gastles 

 
De leerlingen van groep 7&8 kregen vorige week les van 
Jan Middendorp, vader van Abel(gr 7) en Lucas(gr 4) 
De kinderen gingen met hem in gesprek over het vormen 
van je eigen mening en het werken in de Tweede Kamer. 
 
 

Belangrijke data 
 
5 dec.  Sinterklaas, kinderen vrij om12 uur 
18 dec. Kersttoneel groepen 6, Kerstdiner en borrel 
20 dec. Kinderen vrij 
23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 
16 jan.  Start toets weken groep 8 
20 jan. Start toets weken groepen 3 t/m 7 

Jan Middendorp.
Week van het Respect en bezoek van Tweede Kamerlid 


