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Bijna Kerstvakantie! 
Een terugblik 
 
Het eerste deel van het schooljaar zit erop en nu het 
bijna vakantie is blikken we graag even een kort moment 
terug. Hier een greep van de afgelopen maanden; 
Maar liefst 5 fijne nieuwe collega’s mochten we bij 
aanvang van het  schooljaar verwelkomen, iedereen is 
gewend en we zijn heel gelukkig met hun aanwezigheid. 
Veel groepen zijn al op schoolreis geweest en in het 
voorjaar van 2020 gaan de groepen 7&8 nog met elkaar 
op reis. 
Het spelend en onderzoekend leren krijgt steeds meer de 
vorm en inhoud die we zoeken, er wordt met en van 
elkaar geleerd, gepresenteerd, onderzoek gedaan en 
veel samengewerkt.  
We voerden actie met z’n allen en haalden de pers en 
raakten de politiek in de persoon van Marjolein Moorman! 
Eens per maand werken we op de vrijdagmiddag 
klasdoorbroken en worden er workshops gegeven in het 
kader van de internationalisering. Ook de ouders 
betrekken we graag bij deze leerzame vrijdagmiddagen. 
Mocht u interesse hebben en willen helpen, hou dan 
vooral de oproepjes via de klassenouders in de gaten 
We kregen nieuwe schooltijden en we gaan er vanuit dat 
iedereen inmiddels zo gewend is dat we  vanaf 6 januari 
echt om 08.30 in de klassen kunnen starten. 
 
 

 Levering van de bestelde 
schoolfoto’s 
Afgelopen week heeft u, als u foto’s besteld heeft, deze 
ontvangen via uw zoon of dochter. Mocht dit niet het 
geval zijn of mocht er ites niet in orde zijn, neem dan 
vooral contact op met RD Foto 0623273765 
 
 

Bericht over de  inning van de 
ouderbijdrage 
Van verschillende ouders kreeg ik het bericht dat de 
ouderbijdrage van dit school jaar nog niet is 
afgeschreven. Binnen Esprit zijn we overgestapt naar 
een systeem voor de financiële administratie. Dit heeft 
enige voeten in de aarde en zorgt hiermee voor 
vertraging. Zodra wij meer weten over wat u kunt 
verwachten zullen wij u op de hoogte brengen. 

 
 

Kerstfeest op de WSV 
Komende week 
 
Allereerst willen we alle ouders die hebben geholpen om 
de school deze maand zo mooi te versieren heel hartelijk 
bedanken! In de gebouwen staan ook duurzame 
kerstbomen van hout die met prachtige recycle slingers 
en sterren zijn versierd. 
Komende week vieren we Kerst en traditiegetrouw 
verzorgen de kinderen van groep 6 het Kersttoneel. Alle 
kinderen en de ouders van de groepen 6 zijn voor dit 
toneel uitgenodigd. Op woensdagavond dineren we met 
de kinderen en bent u van harte uitgenodigd op de 
ouderborrel op het binnenplein van het hoofdgebouw. 
We starten om 17.30 en het diner is afgelopen om 18.45. 
Het Kerstkoor van groep 4&5 zal vanaf 17.10 kerstliedjes 
zingen olv Joost Schouten. 
Op vrijdag 20 december zijn alle kinderen vrij! 
 

Afscheid 
Zoals u weet verlaten Frank, Charlotte(1/2) en Vera(3) na 
de kerstvakantie de WSV. We wensen ze veel plezier en 
succes in hun nieuwe werk en danken ze voor alles wat 
ze de afgelopen jaren voor de school hebben betekend! 
 
 

Fijne vakantie  
Fijne vakantie en tot 6 januari! 
 
WSV Kerstboom van kosteloos materiaal, engelen van 
wc rollen, ballen van afval plastic en kerststerren van 
oude blikjes. 
 
DENKT U NOG AAN HET INLEVEREN VAN HET 
PAKKET VOOR DE VOEDSELBANK? DANK! 
 
 

 


