NOVEMBER 2017

In de nieuwsbrief van november vindt u onder andere informatie over het Jeelo-project Veilig Helpen,
Willibrordusdag en het schoolreisje. Wij wensen u veel leesplezier.

Welkom op school
In groep 1-2 bij juf Anne-Marie zijn Tess, Lynn, Viggo (foto in volgende nieuwsbrief) Suus en Phaedra
gestart.
In groep 4 bij juf Lisa en juf Carien is Roos gestart.
We wensen deze kinderen een heel fijne schooltijd.

Jeelo
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat we bezig zijn met
het project Veilig Helpen.
De verbandjes en pleisters komen we overal op
school tegen. In groep 5 en 6 heeft Corrie een gastles
gegeven over EHBO. De arm van Femm werd
vakkundig in een mitella gestopt. Groep 8 krijgt de
komende weken les van de EHBO-vereniging. Zij
sluiten op 23 november het project af met het
examen jeugd EHBO.

Instructieniveaus
Alle kinderen zijn verschillend. U als ouder weet dat als geen ander. Wat bij het ene kind goed werkt is
bij het andere kind absoluut de verkeerde manier van aanpakken.
Differentiatie betekent letterlijk ‘verschil maken’. Leerlingen verschillen in talenten, kennis, ervaringen
en vaardigheden. Ze hebben verschillende voorkeuren om te leren.
Vandaar dat wij op school werken met drie instructieniveaus





De instructiegevoelige groep (IG), die de basisinstructie krijgt,
De instructie-afhankelijke groep (IA) met leerlingen die verlengde instructie nodig hebben

De instructie-onafhankelijke groep (IO), deze leerlingen krijgen een verkorte instructie.
De behoefte aan instructie kan wisselen. Een kind krijgt niet altijd in hetzelfde niveau instructie.
Bent u benieuwd in welk instructieniveau uw kind zit? Voortaan kunt u twee keer per jaar in het
ouderportaal zien in welk niveau uw kind zit. Voor dit schooljaar is dat vanaf 13 november en 19
februari.

Kind-oudergesprekken
In week 47 (20, 21 en 22 november) zijn er kind-oudergesprekken voor groep 3 tot en met 7 en
oudergesprekken voor groep 1-2. Dit jaar ontvangt u geen uitnodiging via het ouderportaal om in te
tekenen voor deze gesprekken. Bij het lokaal van uw kind hangt er, vanaf 6 november, een intekenlijst.
U kunt hierop aangeven of u aanwezig wilt zijn bij het gesprek. De gesprekken met ouders zijn na
schooltijd. De gesprekken zonder ouders vinden onder schooltijd plaats.
Groep 8 heeft op deze dagen het adviesgesprek voortgezet onderwijs. De ouders van groep 8 krijgen
een uitnodiging om in te tekenen via het ouderportaal. Bij het adviesgesprek zijn altijd de ouders en
het kind aanwezig.

Schoolreisje
Aangezien het schooljaar nog maar net begonnen is,
klinkt het schoolreisje nog héél ver weg. Toch willen we u
alvast informeren dat we ons als oudervereniging
beraden over hoe we dit jaar (en eventuele volgende
jaren) met het schoolreisje om willen gaan. In de
jaarvergadering van de oudervereniging is al
aangekondigd dat we de ouderbijdrage gelijk willen
houden, maar dat de kosten voor diverse schoolreisjes

hoger worden, het leerlingenaantal terugloopt en klassen in de toekomst gecombineerd worden,
waardoor we na moeten denken over een nieuwe invulling/indeling.
In gezamenlijk overleg met de directie, de leerkrachten en de oudervereniging is inmiddels besloten
dat groep 8 in het schooljaar 2017-2018 niet mee zal gaan op schoolreisje, zij krijgen een bijdrage
vanuit de oudervereniging voor hun schoolkamp. Het schoolreisje zal daarom ook plaatsvinden op
donderdag 7 juni. Groep 8 is dan op kamp.
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn we nog aan het nadenken wat we gaan doen, hoe ziet de verdeling van
de groepen eruit, enz. Op het moment dat we een definitieve invulling hiervoor hebben gekozen
zullen we deze, via de nieuwsbrief, communiceren.
Met vriendelijk groet,
Bestuur oudervereniging.

Afscheid van muziekleerkracht Mariska
Als een wervelwind was ze een keer in de veertien
dagen op school. Ze zorgde voor vrolijke gezichten,
voor muziek en dans. Met haar enthousiasme heeft ze
vele musicals en dansfestijnen tot een groot succes
gemaakt. En nu gaat ze weg. We gaan haar
verschrikkelijk missen. Ze was, behalve een heel
deskundige muziekleerkracht, een collega met een
gouden randje om van te houden. Mariska gaat zich
storten op een nieuwe uitdaging. We wensen haar
veel succes.
Hieronder een persoonlijke brief van Mariska .
Lieve kinderen en ouders,
Met pijn in mijn hart vertel ik jullie dat ik per 1 december stop als muziekdocent omdat ik een
nieuwe uitdaging heb gevonden: ik ga namelijk starten als muziekconsulent/projectleider bij Beat it
muziekeducatie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de fijne ‘muzikale’ jaren op de 4 SKOH-scholen.
Samen met de kinderen heb ik enorm genoten van het enthousiasme van de kinderen tijdens de
muzieklessen, minimusicals, het dansfestijn en de groep 8 musicals. Een oprecht dank je wel
hiervoor en hopelijk ook tot ziens.
Groetjes Mariska

Willibrordusdag
Op woensdag 8 november a.s. is het
Willibrordusdag! Alle groepen starten met een
ontbijt om 08.30 uur in de eigen groep. Dit wordt op
school aangeleverd en zal door de commissieleden
verzorgd en verspreid worden.
Wij vragen aan u om uw kind een plastic bord, beker
en bestek, eventueel voorzien van naam, in een tasje
mee te geven.
We zijn ook dit jaar uitgenodigd voor het
Burgemeestersontbijt. De kinderen van de
leerlingenraad gaan bij de burgemeester ontbijten.
Het vervoer wordt door school geregeld. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind meedoet aan het
Burgemeestersontbijt, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. In de link ziet u wat er in het

ontbijtpakket zit. Heeft u daar vragen over dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw
kind. https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket
Willibrordusdag zal dit jaar gekoppeld worden aan de afsluiting van ons Jeelo-project Veilig helpen.
De kinderen krijgen tussendoor een kleine, gezonde traktatie en wat drinken. Ze hoeven dus deze dag
geen drinken/fruit mee te brengen.
Wij hopen dat het een gezellige, leuke en leerzame dag wordt en dat iedereen met een diploma op
zak naar huis kan! Groep 8 krijgt nog geen diploma. De EHBO-vereniging verzorgt voor deze groep
nog aanvullende lessen, zodat ze het project af kunnen sluiten met het diploma jeugd-EHBO op 23
november.

Schoolzwemkampioenschappen
Afgelopen zondag hebben enkele leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de eer van onze school
bijzonder goed hooggehouden. Vol enthousiasme, zowel bij de kinderen als hun ouders, werden de
zwemmers aangemoedigd. Dat zorgde ervoor dat er ontzettend hard werd gezwommen.
In de meeste gevallen moesten we onze meerdere erkennen in de wedstrijdzwemmers van de andere
scholen. Dat kon onze pret echter totaal niet drukken. Die lol werd alleen maar groter tijdens het vrij
zwemmen. Bij de prijsuitreiking bleek dat Laura en onze 8 vlotzwemmers de eerste prijs in ontvangst
mochten nemen. Ook Riva mocht een bronzen medaille ophalen. De rest ontving een mooi aandenken
en ging daarmee ook tevreden naar huis.
Vanuit de organisatie kregen we vele complimenten voor de teamgeest en de inzet. Ze hopen dan ook
van harte dat we volgend jaar weer mee willen doen.

Vormsel groep 7 en 8
U kunt uw kind tot woensdag 1 november nog opgeven voor het Vormsel. In de groep van uw kind
zijn aanmeldformulieren aanwezig.

Gezonde lunch
Deze gezonde broodtrommels zien we op school. Super!!!

TERUGBLIK

Viering groep 7 in het teken van Jeelo: Leren voor later

Deze groene voetstappen zijn verzameld in de actieweek veilig in het verkeer van 2 oktober
tot en met 9 oktober. 79% van de kinderen komt te voet of met de fiets naar school.
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Jarig

MR 19.30 uur

Tessa uit groep 6

Willibrordusdag en schoolontbijt
Luizencontrole

Bram uit groep 5
Jip uit groep 1-2

Viering groep 3
Jir uit groep 7
VO-avond voor groep 7-8 19.30 uur
Opening Jeelo: Maken van je eigen
product in krachtgroep
Deze week start het schoolfruit. U hoort
nog op welke drie dagen uw kind op
school fruit krijgt.
Informatie-avond groep 1-2 en 3 19.30
uur

Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken
Dansfestijn groep 7 in Tilliander

Belangrijke data in december 2017:
5 december: Sinterklaasviering
6 december: kinderen vrij, leerkrachten studiedag
8 december: portfolio 1
20 december: minimusical groep 6
21 december: kerstviering 18.00-19.30 uur
22 december: kinderen vrij, leerkrachten studiedag

Isabel uit groep 6
Finn uit groep 3
Emma uit groep 4
Kim uit groep 4
Vesper uit groep 3
Janneke uit groep 6

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Sinterklaas in Esch
Zondag 26 november arriveert Sinterklaas in Esch. Om 14.30 uur komt hij per (pakjes)boot aan,
over de Essche Stroom. Hij wordt ontvangen bij de ‘Witte Brug’ aan de Spankertstraat. De
Pieten zijn al eerder in het dorp, vanaf ongeveer 13.15 uur zijn ze op de Pietenpleintjes te
vinden op De Beemd, Den Bogerd en de Zantakker.
Sint Nicolaas wordt bij de Witte Brug opgewacht en welkom geheten door burgemeester Zwijnenburg
- van der Vliet. Ook fanfare Sint Willibrordus is aanwezig. De fanfare en de kinderen begeleiden
Sinterklaas naar Dorpshuis De Es, via de Dorpsstraat. Vanaf 15.00 uur kunnen de kinderen in het
dorpshuis feestvieren met Sinterklaas en zijn Pieten.
Slaapkamer
Sinterklaas heeft opnieuw een mooie slaapkamer in Esch. Kinderen en hun (groot)ouders kunnen de
slaapkamer bezoeken op dinsdagmiddag 28 november, donderdagmiddag 30 november en
dinsdagmiddag 5 december, van 15.00 tot 16.00 uur. We hopen dat Sinterklaas of Piet overdag een
keer aanwezig is op de slaapkamer. Houd Facebook in de gaten! De slaapkamer is opnieuw in De
Opgang, de ruimte achter de sacristie in de H. Willibrorduskerk in Esch.
Ook dit jaar is Sinterklaas weer digitaal bereikbaar, via sinterklaas@soesch.nl. En op de website van
Sinterklaas www.soesch.nl staat alle laatste nieuws over Sinterklaas in Esch.

