APRIL 2017

De eerste lenteweek hebben we binnen. Genieten op school en thuis van het mooie weer. De kinderen
zien ook overal beestjes die uitgebreid bekeken worden. Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over
het Jeelo project Zorgen voor dieren.
Oudertevredenheidspeiling
We willen u allereerst bedanken voor de mooie scores en feedback n.a.v. de vragenlijst die vanuit
Parnassys is uitgezet. De leerkrachten hebben de uitslag ontvangen en zet de gegeven feedback zelf
verder in acties uit. Uiteraard nemen we uw opmerkingen mee. Bij een volgend Jeelo project Leren
van personen van vroeger, zullen we de Tweede wereldoorlog in de groepen 3-4 minder aandacht
geven.
We lezen ook terug dat sommige ouders vinden dat de leerkracht te laat contact opneemt. Wij zullen
hier alert op zijn. Graag benadrukken wij dat het voor u altijd mogelijk is een gesprek aan te vragen
over uw kind.

Welkom op school

We wensen Elisa een hele fijne start op onze school bij de juffen Suzanne en Marieke in groep 1-2a.

PO IN ACTIE
Onderstaande brief van de actiegroep PO IN ACTIE willen we met u delen.

Lieve Ouders,
Wij houden misschien wel net zoveel van jullie kinderen als jullie!
Het is voor ons moeilijk om school te zien als ‘werk’.
Er wordt gesproken over ‘roeping’, want voor het geld hoef je dit werk niet te doen.

En dat doen we ook niet.
We staan voor de klas voor het beste onderwijs aan alle kinderen. Of dat kind nou Sophie, Ahmed,
Malya of Olivier heet, ieder kind van 4 tot 12 jaar heeft in Nederland een professionele leerkracht. Het
rare is echter, dat ons werk niet met een fatsoenlijk salaris beloond wordt. In het Voortgezet Onderwijs
verdienen onze collega’s honderden euro’s meer dan wij, met hetzelfde opleidingsniveau, HBO.
Ja, wij hebben veel vakantie. Ja, we gaan op schoolreisjes, we krijgen armbandjes en tekeningen, we
gaan op kamp en zingen liedjes. Dat is wat jullie zien. Maar wij zitten vaak avonden en weekenden
thuis te werken. Voordat we bijvoorbeeld een project starten, denken wij na over een theoretische
onderbouwing, over de didactiek, over lesdoelen, over de pedagogiek, zodat Sophie, Ahmed, Malya en
Olivier een basis krijgen voor de rest van hun leven.

Dat is geen ‘roeping’. Dat is werk!
En bij dat werk hoort een eerlijke beloning. Er dreigt een groot tekort aan goede leerkrachten. Door
o.a. het lage salaris in combinatie met de hoge werkdruk. Door die werkdruk kent het onderwijs het
hoogste percentage uitvallers met burn-out klachten van alle beroepsgroepen.
23.000 leerkrachten hebben zich op Facebook verenigd in POinactie. Als de politiek niet naar ons gaat
luisteren, voelen we ons helaas genoodzaakt te gaan staken.

We vinden het nu al erg.
We hopen op jullie begrip en steun! Want als we nu niet iets gaan doen, hebben de Sophies, Ahmeds,
Malya’s of Oliviers van de toekomst geen goede juf meer. Laat staan weer eens vaker een meester!

Hartelijke groeten van de juf en die enkele meester.

(bron: https://www.poinactie.nl)

De Kracht van 8
Op dit moment zijn we bezig met de kracht donkerblauw Zeggen wat we graag willen.
We praten er met de kinderen over dat het niet vanzelfsprekend is dat de ander jouw wensen weet en
begrijpt; Het is dus belangrijk om zelf te
vertellen wat je wilt. We benadrukken
dat we vertellen wat we wel willen in
plaats van wat we niet willen. Dan is het
voor de ander makkelijker om rekening
met je te houden. Ook bespreken we
dat we met respect met elkaars mening
omgaan.

Programmeren
Wat een enthousiasme bij de acht kinderen in groep 7 en 8 die
samen met Michel van den Elzen aan het programmeren zijn.
Verslagje van Amélie en Laura: We zijn begonnen met scratch.
We kregen kaartjes met opdrachten. Je moest zelf uitvinden hoe
het werkt. Toen we dat hadden gedaan, mochten we zelf een
doolhof maken. We kregen een boekje waar opstond hoe het
werkte. Bij les 2 moest je een poppetje rond laten lopen. Toen
dat klaar was zette we het robotje in elkaar en mochten we wat
uitproberen, bijv. dat we hem een rondje moeten laten lopen. En
na alle lessen gaan we presenteren.

Leerlingenraad op bezoek bij de burgemeester

Verslag gemaakt door Felix en Maurice

Toen we er binnen kwamen konden we gelijk doorlopen naar de raadzaal. De burgemeester was er
nog niet, iedereen nam een plekje en iedereen ging zitten, toen kwam de burgemeester binnen en
heeft elke school zich voorgesteld. De burgemeester vertelde over een aantal onderwerpen
bijvoorbeeld vertelde ze dat zij de baas was van de politie en de brandweer. En ook vertelde ze dat ze

iedereen die een vergunning van Nederland had gehaald ze die uitgenodigd had om bij haar te eten.
Ze hebben in het gemeentehuis ook een keer handtekeningen opgehaald voor de burger
betrokkenheid. Met kerst komt cello op bezoek, eerst even iets eten met de burgemeester daarna
gaan ze de kerstboom versieren die ze zelf hebben gegeven. Die kerstboom blijft er zo heel kerst
staan. mensen die iets goeds hebben gedaan zetten ze in het zonnetje. En de burgemeester vertelde
dat een burgemeester moet stoppen als ze 70 jaar zijn, als alles loopt hoe het nu gaat wil zij ook wel
tot haar 70tigste werken. Onze burgemeester is momenteel 58 jaar en is 11 mei jarig. Je kan pas
burgemeester worden als je 18 jaar bent en je moet gewoon solliciteren om burgemeester te worden.

Jeelo
Het project: Zorgen voor dieren is een groot succes. Van mieren tot en met lammetjes hebben we in
de school gehad. Vooral de broedmachine met de eieren vinden de kinderen erg interessant en de
wandelende takken zijn niet meer weg te denken.
We krijgen nog rupsen die uitgroeien tot vlinders.
Het is niet alleen leuk, maar vooral ook leerzaam. De kinderen zien en ervaren wat dieren nodig
hebben. Maken schema’s voor het verzorgen en beschrijven de ontwikkeling.
De maatschappelijke organisaties die we hierbij bezoeken, zijn de kinderboerderij voor de groepen1,
2, 7 en 8 en de Herenboerderij van de familie van der Bruggen voor groep 3 en 4. De groepen 5 en 6
zijn naar het asiel in Haaren geweest. De viering van groep 3 heeft als thema: Zorgen voor dieren.

Agenda:
Op woensdagavond 5 juli willen we met alle ouders het schooljaar afsluiten. Dit is in plaats
van de ouderbedankochtend. Informatie over de tijd krijgt u later.
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Jarig
Puck uit groep 3

Schoolfotograaf
Voorstelling groep 5-6

Isa uit groep 7

Verkeersexamen theorie groep 7

Stijn uit groep 1-2a
Jullian uit groep 3
Jordi uit groep 5

Afsluiting Jeelo-project
Zorgen voor dieren
Studiedag team
Kinderen vrij

Fleur uit groep 5
Saar uit groep 1-2a
Rico uit groep 8
Janne uit groep 1-2b

2e Paasdag
EindCito groep 8
EindCito groep 8
EindCito groep 8
Koningsspelen

Meivakantie tot 8 mei

Belangrijke data in mei:
8 mei: Skate-a-way
10 mei: Praktijk examen verkeer groep 7
11 mei: Voorstelling groep 1-2
17 mei: Schoolvoetbaltoernooi
22 mei: Ouderpanel Rood

Bram uit groep 7
Séline uit groep 6
Teun uit groep 6
Stan uit groep 6

Stan uit groep 7
Madelief uit groep 1-2b
Tessa uit groep 8

Belangrijke data in juli
5 juli: juffen en meesterdag
5 juli: “s avonds afsluiting schooljaar met ouders
6 juli: doorstroomochtend
12 juli: musical groep 8
13 juli: gala groep 8

Nieuws uit de omgeving
Koningsdag in Esch met tweede editie Bumperball
Donderdag 27 april wordt Koningsdag uitbundig gevierd in Esch, met allerlei activiteiten voor jong en
oud. Omdat de Bumperball activiteit vorig jaar een groot succes was, gaan we dat dit jaar nog eens
overdoen.
Om 11.00 uur worden de oud- en mogelijk nieuwgedecoreerden in het zonnetje gezet op het
Marktplein. Na het officiële gedeelte in de Es starten vanaf 12.00 uur allerlei andere activiteiten, dit jaar
wederom in (de tuin van) het Pannenkoekenhuis. Er is daar een vrijmarktje, waaraan jong en oud
kunnen meedoen. Kinderen kunnen knutselen, geschminkt worden en er zijn spelletjes. Door het grote
succes van afgelopen jaren is er weer een bingo. DJ Rob zorgt voor de muziek. Kinderen mogen
natuurlijk Koninklijk verkleed komen.
Naast dit alles organiseert carnavalsvereniging ’t Bacchuscorps traditiegetrouw de oriëntatiefietstocht
(25 en 45 kilometer) door de omgeving. Deelnemers hieraan kunnen starten vanaf het Marktplein
tussen 12.00 en 13.30 uur. Inschrijfgeld voor de fietstocht is €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis.
Van 13.00 tot 16.00 uur mogen kinderen met een lengte vanaf 120 cm meedoen aan Bumperballwedstrijdjes. Bumperball wordt gehouden op het terrein van de Essche Boys, bij slecht weer in de
gymzaal van school. Inschrijven en opgeven voor Bumperball kan voor 14 april via
koningsdag@soesch.nl, graag onder vermelding van voor- en achternaam , leeftijd en eventuele
teamgenoten (teams van 4). Voorinschrijving is gratis! Deze informatie is ook te vinden op
www.soesch.nl. (foto: Michelle Bosmans) en houd ook Facebook in de gaten.
Programma
11.00 uur: Officiële gedeelte.
Fietstocht Bacchuscorps op het Marktplein, 25 en 45 kilometer. Exacte starttijd volgt nog
12.00 uur: Start van (kinder)activiteiten in het Pannenkoekenhuis met doorlopende bingo.
13.00 uur: Bumperball op het voetbalveld, bij slecht weer in de gymzaal van school.
17.00 uur: Einde programma

PAASEIEREN ZOEKEN 4.0
Ook dit jaar is het weer paaseieren zoeken. Michel van de Sande en Jos Timmermans zorgen ervoor
dat op 2e paasdag, maandag 17 april, in het wandelbos op het terrein van Jos en Desiree Timmermans
eieren verstopt liggen. Er zijn leuke prijzen te winnen voor de jongste jeugd. Om een idee te hebben
hoeveel eieren Jos en Michel moeten koken en verstoppen graag van tevoren opgeven. Er zijn GEEN
kosten aan verbonden, dit wordt gesponsord door hoveniersbedrijf Jos Timmermans en Ons Café!
Opgeven kan tot 12 april via onscafe@ziggo.nl , o.v.v. naam en leeftijd. Voor de ouders staat er een
kop koffie of thee klaar. De activiteit is voor kinderen tot en met 10 jaar en bij voldoende
belangstelling kan dit tot een leuk jaarlijks terugkerend evenement uitgroeien!
De start is om 11.30 uur op de inrit bij Jos en Desiree Timmermans aan de Witvensedijk.
Jos en Michel

