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 Maatjes gezocht 
 In samenwerking met de Bataviaschool is onlangs het 
project Schoolmaatjes ONS gestart. In de project 
ondersteunen vrijwilligers een jaar lang een 
nieuwkomersgezin bij het verbeteren van de 
communicatie met de school van de kinderen.  
De vrijwilligers maken de ouders wegwijs op de school 
en de stimuleren de ouderbetrokkenheid. De vrijwilligers 
gaan indien nodig mee naar oudergesprekken en 
bereiden deze met de ouders voor. Ze laten zien hoe je 
thuis betrokken kunt zijn bij school en kijken wat het kind 
nodig heeft om met succes en plezier naar school te 
gaan. Dit alles in het belang van de kinderen, vanuit de 
gedachte ‘gelijke kansen voor alle kinderen’. In de bijlage 
van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over dit 
mooie project. 
 
Staking 
Donderdag en vrijdag is zoals ik u al liet weten de school 
dicht. De besturen van Amsterdam die zich hebben 
verenigd in het BBO hebben hiertoe gezamenlijk 
besloten. Zij willen een signaal afgeven aan de politiek 
dat de situatie in Amsterdam zeer urgent is.  
De medewerkers kunnen werken of gebruik maken van 
hun recht om te staken. Binnen het BBO is geen 
afspraak gemaakt over het wel of niet uitbetalen van 
mensen die staken. Espritscholen heeft besloten zich te 
houden aan het systeem dat binnen Nederland geldt bij 
staking en niet uit te betalen. 
Het BBO is ook aan de slag gegaan met een noodplan 
dat zij afgelopen maandag hebben aangeboden aan de 
minister. Hierbij een link naar dit noodplan. Dit plan gaan 
wij ook in het team bespreken. Via de nieuwsbrief zal ik u 
op de hoogte houden van onze bevindingen en de 
eventuele gevolgen. 
 
Een huis voor Harry 
Voorstelling van de Basisbouw 
 
Vandaag en 12 februari zijn de jaarlijkse voorstellingen 
van onze basisbouw leerlingen. 
Het is een dansvoorstelling, een project van de Rode 
Loper en er wordt momenteel hard geoefend met zang 
en dans. We wensen de kinderen, leerkrachten en 
ouders veel plezier bij de uitvoering. 
 

 
 
 
 
 
Ouderavond 19 maart 
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, 
tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt daardoor 
moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen 
daarbij te begeleiden. Het betekent dat kinderen op 
vroegere leeftijd zelfstandig beslissingen moeten nemen 
over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, 
over hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij 
reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. 
Dit legt bij ouders en opvoeders de vraag neer hoe zij 
zich hierin kunnen verhouden. Om ouders hierover in te 
lichten en hierbij te ondersteunen, heeft de WSV voor de 
ouderavond van 19 maart  Bamber Delver uitgenodigd. 
Bamber is naast jongerencoach ook directeur van de 
Nationale Academie voor Media en Maatschappij en 
expert op het gebied van (online) pesten. Wij hopen dan 
ook dat u deze avond komt bijwonen.  
Bamber wil graag aansluiten bij de wensen van zijn 
publiek dus mocht er een onderwerp zijn dat u graag 
besproken wil hebben, laat het hem dan weten 
via delver.bamber@gmail.com 
Voor het bijwonen van de avond verzoeken wij u zich 
voor 14 februari  aan te melden 
via directie@wsv.espritscholen.nl. De avond start om 
20.00 uur, vanaf 19.30 is er koffie en thee. 
 
 
 
Kunst op de WSV 
Deze weken staan niet alleen in het teken van de cito 
toetsen maar zoals u ongetwijfeld gezien heeft hangen er 
allerlei kunstwerken in de school. 
In de basisbouwklassen hoor je gesprekken over 
kunstenaars en vertellen kinderen over hun favoriete 
schilderij of kunstwerk en enthousiaste ouders vertellen 
over de bezoeken die ze met hun kind maken aan de 
verschillende musea. 
Komende week is er een kunstspeurtocht voor de 
groepen 1/2 en de groepen 7 gaan op bezoek in het 
museum van de basisbouw. We hopen dat ook u de kans 
ziet om bij de klas naar een mooie kunstuiting te kijken. 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Het gezamenlijke project van alle klassen, vlinders door 
de school, geïnspireerd op het werk van Carlos 
Amorales, hangt op de gang van de eerste verdieping, 
Het zal de komende weken nog groter worden  en is zeer 
de moeite waard om te bewonderen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Belangrijke data 
30&31 januari   staking PO 
29 januari en 12 februari voorstelling Basisbouw 
5 februari   studiedag 
7 februari   workshops WSV 
12 februari  eerste rapport 
17-21 februari  voorjaarsvakantie 
24-28 februari  studieweek team  
 


