
 
23 oktober 2020 

 

Beste ouders, 

 

We hopen dat iedereen een heerlijke herfstvakantie heeft gehad, gelukkig zat het weer 

zeker de tweede helft van de week, mee! 

Maandag startten we vol goede zin maar wel met het verontruste nieuws dat een viertal 

collega’s getest moesten worden op corona en hoewel het in 3 gevallen de  “gewone” 

herfst griepverschijnselen bleken te zijn was helaas bij één van de leerkrachten van 

groep 3 de testuitslag positief. De verschijnselen zijn tot op vandaag gelukkig mild.  

Ook van verschillende ouders is ons bekend dat Corona in de directe omgeving heerst, 

we hopen van harte dat iedereen snel opknapt. Zoals we eerder schreven proberen we 

zoveel als mogelijk zelf op te vangen maar dit zal ook in de komende periode, hopelijk 

maar af en toe, niet lukken. We zullen u dit uiterlijk de dag van te voren laten weten. 

 

Afscheid Wendy Goossens 

30 oktober is het de laatste werkdag van Wendy Goossens, de vertrouwde stem aan de 

telefoon en degene die alle administratieve werkzaamheden bij ons op school jaren 

gedaan heeft. We kunnen ons goed voorstellen dat u of uw kind haar graag even 

persoonlijk gedag zegt en daarom zal Wendy komende week elke dag(behalve op 

woensdag dan is zij vrij) bij een andere deur staan, als de school open gaat, dus bij de 

start van de dag. Op maandag staat ze bij de hoofdingang, dinsdag en donderdag de 

Cop. en vrijdag de ingang bij de Pianowinkel.  Wendy heeft u in een persoonlijk bericht 

al laten weten dat ze elders aan het werk gaat, we gunnen haar van harte een fijne en 

nieuwe werkplek. Volgende week zal zij u nog een “Uit het oog maar niet uit het hart” 

bericht sturen als afscheid. 

 

Eerste schoolrapport van het jaar en lvs resultaten 

De leerlingen van de groepen 6/7/ 8 hebben vorige maand de Eind cito toetsen van vorig 

jaar gemaakt. Cito heeft daarvoor een aparte normering gemaakt zodat de toetsen 

representatief zijn voor waar de kinderen nu staan. In het ouderportaal zijn de 

resultaten van deze toetsen inmiddels te zien. Dit jaar krijgen de leerlingen van 6/7/8 en 

de leerlingen van de groepen 3 woensdag 18 november hun eerste schoolrapport. Voor 

de leerlingen van de groepen 4 & 5 is gekozen voor het uitreiken van het eerste rapport 

in februari, zoals u dat gewend bent. De leerkrachten van onze groepen 4 & 5 leerlingen 

verwachten in februari een completer beeld te hebben van welbevinden en resultaten. 

Deze groepen krijgen daardoor op dat moment een goede tussenrapportage. 

De gesprekken naar aanleiding van het rapport in november zullen digitaal plaatsvinden 

in de week van 23 november. 

 

Ouderavond 5 november 

Donderdag 5 november staat er een algemene ouderavond in de jaarkalender. Via Meet 

krijgt u de mogelijkheid om aan één of meerdere digitale tafels aan te schuiven en met 

elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen die momenteel spelen. 

Komende week zal u via de OR/klassenouders meer informatie krijgen over de 

onderwerpen en de manier waarop u zich kan aanmelden. Mocht u het zelf leuk vinden 

om een digitale tafel te leiden, laat het dan vooral weten via 

directie@wsv.espritscholen.nl  

Centraal staat het  “elkaar ontmoeten” in deze tijd waarin dit in en rond de school lastig 

tot onmogelijk is.  
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Ventilatie van de gebouwen 

In de andere bijlage vindt u een brief van de bestuurders van Esprit over de ventilatie 

van de gebouwen. In deze brief wordt gesproken over gebouwen die alleen natuurlijke 

ventilatie hebben. Dit is bij beide gebouwen van de WSV niet het geval. Beide gebouwen 

hebben ook mechanische ventilatie die de hele dag aanstaat. Toch zullen wij de lokalen 

ook goed blijven ventileren met behulp van de ramen. Vooral in de komende periode is 

het daarom goed om uw kind(deren) ook een vest of een warme trui mee te geven. 

 

Steun het plan voor een groen dak voor de WSV voor een koelere gymzaal 

Vanuit de deelraad is geld beschikbaar gesteld voor een aantal onderwerpen waaronder 

duurzaamheid. Iedereen met een goed plan kon dit indienen. Simone Jap-A-Joe, moeder 

van Ruben(groep 8A) en Thomas(groep 6) heeft een voorstel ingediend onder de naam 

“Een oase van groene daken in de Watergraafsmeer”. Hierbij heeft zij het dak de 

gymzaal aan de Copernicusstraat als voorbeeld gegeven. Een groen dak zorgt voor 

verkoeling en absorbeert geluid. Iets dat we wij allemaal zouden toejuichen. Via de link 

kunt u uw like uitbrengen op haar  initiatief of één van de anderen. Mocht de link niet 

openen kopieert u deze dan vooral, dan lukt het zeker. 
https://oostbegrootwatergraafsmeer.amsterdam.nl/plan/37276?_=1603184959468 

 
Wanneer het plan ook door de gemeente als haalbaar wordt gezien kan in januari 2021 

echt worden gestemd op de initiatieven. We houden u op de hoogte. 

 

Sint en Kerst 

De Sint en Kerst commissies zijn begonnen met het draaiboek voor de feestdagen. Het 

zal niemand verbazen dat het programma voor beide vieringen dit jaar aangepast wordt 

aan de geldende beperkingen. We zoeken binnen de kaders naar mogelijkheden om 

elkaar te ontmoeten en hou vooral ook de informatie van de Ouderraad en 

klassenouders in de gaten. Maandag 26 oktober wordt via een meet met de OR en 

klassenouders vergaderd en  hebben we ongetwijfeld op korte termijn meer info over 

versieren, vieringen, etc.  

 
Melding over Corona 

Mocht er sprake zijn van corona binnen uw gezin dan horen wij dat graag via de mail 

aan: directie@wsv.espritscholen.nl 

 
Bericht van de schoolfotograaf 

Afgelopen week zijn de kaartjes met de codes voor het bestellen van de schoolfoto’s 

uitgedeeld aan de leerlingen van wie de schoolfotograaf foto’s gemaakt heeft. Van de 

groepsleerkracht heeft u een code ontvangen met de mogelijkheid de klassenfoto van dit 

jaar te bestellen. mocht u portretjes en/of de klassenfoto willen bestellen, doe dat dan 

vooral voor half november, dan neemt de schoolfotograaf de verzendkosten voor zijn 

rekening.  

 

Wij zijn blij dat we een goede opvolger hebben gevonden voor Wendy. Giusi Magliano zal 

vanaf 1 november op de WSV werken als administratief medewerker. 

 

Tot slot hebben we 2 en 3 november twee studiedagen waarop de kinderen dus vrij 

zijn. 

 

We wensen iedereen een fijn weekend en mocht u vragen hebben laat ons dat weten. U 

kunt ook altijd even bellen op woensdag tussen 9 en 9.30 uur. Wij zitten dan naast de 

telefoon. 

 

Met vriendelijke groet,  

Hanneke Kampen en Sandra Mens 
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