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Welkom 2020 
Fijn om iedereen vorige week weer uitgerust en vol 
goede moed terug op school te zien. We hopen dat u, net 
als wij, een heerlijke vakantie heeft gehad. 
Vanzelfsprekend  wensen we iedereen een mooi jaar toe 
en om met prachtig nieuws te beginnen is Hailey 
geboren, de dochter van oud-collega Anita en Leendert.   
 
Special welkom voor onze nieuwe collega’s Brad en 
Dagmar. Brad is als conciërge het dagelijkse gezicht bij 
de deur en de steun en toeverlaat voor kinderen, team en 
ouders. Hij komt oorspronkelijk uit Australië en wil graag 
heel goed Nederlands leren. Hij vindt het ook heel leuk 
om Engels met de kinderen te spreken als zij dat 
aangeven.  
Dagmar is samen met Annemarijn, die ook weer gestart 
is na haar verlof, de leerkracht van groep 3B.  
Maak vooral even kennis met elkaar en we wensen Brad 
en Dagmar een fijne tijd op de WSV! 
  

Dutch school of popular music 
De kerstvoorstellingen staan nog vers in ieders 
geheugen met daarbij de geweldige muzikale 
ondersteuning van een aantal van onze leerlingen. De 
muziekinstrumenten waarop werd gespeeld zijn 
beschikbaar gesteld door de DSOPM, zonder hun 
medewerking was dit mooie kinderorkest niet mogelijk 
geweest. Heel erg bedankt daarvoor! 
 
 

Opruiming gevonden voorwerpen 
Volgende week woensdag 22 januari stallen wij weer 
alle gevonden voorwerpen uit in de hallen. Dus mocht u 
nog wat missen neem woensdag even te tijd om een 
check te doen. Na woensdag zorgen we voor een goed 
doel voor alle overgebleven spullen. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek zijn 
verwerkt en wij zijn trots op de resultaten. Bij Scholen op 
de kaart kunt u de resultaten zien. 
Natuurlijk streven we altijd naar verbetering en dat maakt 
dat we graag met u in gesprek gaan over mogelijke 
verbeterpunten. Mocht u dit ook willen dan kan dat op 
dinsdag 21 januari om 17.00 in de personeelskamer 
van de Arntzeniusweg. 

 
 
 

Allerlei 
U kunt nog steeds , met de inlog die u eerder ontvangen 
heeft de klassenfoto’s en eventuele protretfoto’s 
bestellen. 
Vrijdagmiddag 7 februari  is de eerstvolgende 
workshopmiddag. Als u wil helpen of  u heeft zelf een 
idee voor een workshop, laat het ons dan vooral weten. 
De workshops worden altijd door twee mensen begeleid 
dus u als samen met iemand een voorstel heeft is dat 
heel fijn. 
19 maart is  de ouderavond over Mediawijsheid. Meer 
informatie volgt later maar hou deze datum vooral vrij en 
meldt u graag nog even aan via: 
directie@wsv.espritscholen.nl 
Komende weken worden de halfjaarlijkse toetsen van het 
leerlingvolgsysteem afgenomen bij de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8. Checkt u nog even of kunt inloggen in 
het ouderportaal zodat u de resultaten van uw 
zoon/dochter thuis rustig, op een zelf gekozen moment, 
kunt bekijken. Mocht inloggen niet lukken of wilt u iets 
veranderen in uw contactgegevens laat het dan aan 
Wendy weten. Dit kan via info@wsv.espritscholen.nl 
 

Help, er zijn weer luizen! 
Controleert u met regelmaat de haren van uw kind op 
deze onschuldige maar kriebelige beestjes. 
Lopende luizen betekent dat u gebeld wordt  om zo snel 
als mogelijk thuis het haar te behandelen. 
 

Meeleefgezin worden? 
Met de opvang van een jong kind steunt u ook de 

ouder(s) 

 

Meeleefgezin worden? 

Wilt u meeleefgezin worden 

voor een kind van 0 - 5 jaar van  

ouders met psychische problemen? 

 

Meld u aan voor de informatieavond: 

p.vantets@kabouterhuis.nl 
06-16971613       

Donderdag 30 januari 19.30 – 21.00 uur 
 

Belangrijke data 
30/31 januari :  staking PO/VO 
27/28/29 jan:  def. Adviesgesprekken gr 8 
5 februari :   studiedag team 
2 februari:   eerste rapport 
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