
 

  

 
05 september 18 
 
 

Start van het schooljaar 
We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft 
gehad en volop heeft kunnen genieten van het mooie 
zomer weer. Wij als team hebben allemaal genoten en 
zijn met veel enthousiasme samen met de kinderen het 
jaar gestart.  
Omdat de relatie tussen de ouders en de leerkrachten 
essentieel is in het leren van uw kind hebben wij besloten 
om kennismakingsgesprekken te voeren in plaats van de 
eerste 10 minuten gesprekken. Deze gesprekken zullen 
plaatsvinden op vrijdag 28 september, dinsdag 2, 
woensdag 3 en donderdag 4 oktober. Op korte termijn 
ontvangt u een brief met meer informatie over dit 
gesprek. Het zou erg prettig zijn als u uw vragen wilt 
opsparen voor dit kennismakingsgesprek zodat de 
leerkracht de komende weken alle aandacht kan geven 
aan de kinderen. Mocht u directe zorgen hebben dan 
kunt u natuurlijk altijd de leerkracht benaderen. 
  
 

Formatie 
 Voor de vakantie heb ik u laten weten dat we bijna rond 
waren met de formatie voor alle klassen en de 
bemensing van de IB functie. Annelies de Vlam is gestart 
als opvolgster van Janet Schut. Zij is te bereiken op het 
IB mail adres: IB@wsv.espritscholen.nl.  
Deze week worden nog gesprekken gevoerd over de 
vacature van twee dagen in één van de groepen 1 /2 en 
we hopen deze op korte termijn ingevuld te hebben. 
Helaas hebben we aan het einde van de vakantie te 
horen gekregen dat één van de leerkrachten voorlopig 
niet kan starten in haar klas. Dit was gezien het tekort 
aan leerkrachten een urgent en ingewikkeld probleem. 
We zijn heel blij dat collega’s in het team bereid zijn om 
van klas te wisselen en anderen om meer te gaan 
werken. Zonder dit was het niet mogelijk geweest om een 
leerkracht voor elke klas te hebben op dit moment. 
We hebben met deze oplossing afgelopen vrijdag een 
groot aantal ouders moeten overvallen. We ervaren 
hierbij begrip voor de situatie en merken ook dat het 
ingewikkeld kan zijn. Communicatie en timing zijn hierin 
sleutelwoorden waar wij aan blijven werken. 
Goed nieuws is dat wij toch twee Lio-stagiaires hebben, 
te weten Anna Almanza ( 1/ 2 E) en Nico van der Steen 
(7A). Daarnaast zal Ben Roelofsen volgende week 
beginnen als zij-instromer (8B). 
 
 

 
 
We doen onze uiterste best om de uitdagingen die we 
ongetwijfeld dit jaar het hoofd zullen moeten bieden goed 
op te lossen. Hierbij staat altijd het onderwijs aan uw kind 
op de eerste plaats. De kans dat wij hier op enig moment 
niet meer in gaan slagen proberen wij zo klein mogelijk te 
houden maar wordt wel steeds groter. Dit zou kunnen 
betekenen dat wij leerkrachten soms moeten wisselen, 
klassen moeten opdelen of in het uiterste geval een klas 
naar huis moeten sturen.  
Ondanks dit alles hopen wij samen met u deze barre 
tijden goed door te komen. Een belangrijk onderdeel 
hierin is de MR. Wij hebben veelvuldig contact en 
stemmen ingrijpende situaties altijd af. 
 

Belangrijke data 
18 september  Algemene ouderavond groep 1 t/m 4 

Groep 1/ 2   19-20 uur 
Groep 3       20-21.30 uur incl. uitleg        
leesonderwijs. 
Groep 4       20-21 uur 

20 september Algemene ouderavond groep 5 t/m 8 
  Groep 5 /6   19-20 uur 
  Groep 7 /8   20-21 uur 
26 september Schoolreis groepen 1 /2 
28 september Studiedag 
3 oktober  Start Kinderboekenweek:  

Thema Vriendschap 
8 oktober  Schoolreis groep 3A 
9 oktober  Schoolreis groep 3B 
10/11 oktober Schoolreis groep 4B 
11/12 oktober Schoolreis groep 4A 
15-17 oktober Schoolreis groep 6B 
17-19 oktober Schoolreis groep 6A 
19 oktober  Basisbouw vrij 
22-26 oktober Herfstvakantie 
 

Grafische kennis gezocht 
In samenwerking met de gemeente willen wij de 
speelmogelijkheden op schoolplein aan de 
Copernicusstraat uitbreiden. We zoeken daarom een 
ouder die ons kan helpen onze plannen inzichtelijk te 
maken. Graag uw reactie naar Tim: 
t.wagena@wsv.espritscholen.nl Bij voorbaat dank! 
 
U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website  
www.wsv.espritscholen.nl 
 
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via 
absentie@wsv.espritscholen.nl 
 
Hanneke Kampen         Sandra Mens 
Directeur  adj. Directeur 
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