FEBRUARI 2018

Het carnavalsfeest staat voor de deur. Een feest waar de meeste kinderen met plezier aan
meedoen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie hierover. We vragen ook uw aandacht voor
het Jeelo-project Beleven van onze planeet en onze zorgen over het voortbestaan van het
brigadieren.
Welkom op school
In groep 1-2 bij juf Anne-Marie zijn Fabian en Jan gestart.
We wensen deze kinderen een heel fijne schooltijd.

Brigadieren
Tijdens de kerstviering hebben we uw aandacht gevraagd voor het
brigadieren. Dat was niet zonder reden. We maken ons zorgen over
de toekomst. We merken dat het moeilijk is om ouders te vinden die
willen helpen om het veilig oversteken voor en na schooltijd
mogelijk te maken. Als het niet lukt om het schema rond te krijgen
moet het brigadieren stoppen. We willen er alles aan doen om dat te
voorkomen. Vandaar dat we hieronder de “wist u dat “ en de
aandachtspunten van de verkeersbrigadiers nogmaals neerzetten. En
vooral aan u vragen om te helpen en mee te denken hoe we het
brigadieren kunnen laten voortbestaan. Wilt u helpen of heeft u
ideeën, laat het weten aan de coördinator Patricia de Moet
P.demoet@home.nl of aan Wilma van der Pol,
wilma.vanderpol@skoh-haaren.nl
Regelmatig komt het voor dat er een ongeluk gebeurt op een
zebrapad. Gelukkig nog niet in Esch…… laten we samen zorgen voor een veilige oversteek voor onze
kinderen.
Het team brigadiers keek samen met de schoolleiding terug op het afgelopen jaar.
Wij zijn TROTS op wat we samen neerzetten, want;
Wist u dat er 21 ouders én een geweldige opa in ons team zitten.
Wist u dat een aantal van ons dit al 5 en zelfs 10 jaar doet
Wist u dat wij wekelijks ruim 200 oversteek-bewegingen begeleiden. Dat zijn er z'n 8000 per
schooljaar!
Wist u dat wij met groot plezier wekelijks een half uurtje van onze tijd hiervoor inzetten
Wist u dat dat dus maar zo'n 20 uur per schooljaar is.
Wist u dat ieder van ons op jaarbasis maar een handvol keren nat regent ;-)
Wist u dat de kinderen uit groep 8 ook heel trots zijn op het mee-brigadieren
En wist u dat alle kinderen zich oprecht zorgen maken als er een keer iemand van de ouder-of
hulpbrigadier ontbreekt.

Maar weet u ook dat wij ons zorgen maken over de praktijk en de toekomst, want…realiseert u zich
dat;
Wij ondanks herhaaldelijk oproepen via school toch nauwelijks nieuwe aanwas krijgen
Er de aankomende 2 jaar zo'n 10 ouders gaan stoppen doordat hun kinderen van school gaan
Er 's ochtends best veel auto's haast hebben om snel door ons dorp te komen
De vele kinderen die in deze tijd van het jaar nog steeds zonder licht naar school fietsen écht niet
zichtbaar zijn
Het soms maar nèt goed gaat bij het nemen van de bocht bij het pannenkoekenbos
Ook ouders vaak zonder licht meefietsen met hun kind en daarmee hun voorbeeldfunctie geen
kans geven
Wij ons regelmatig zorgen maken over erg jonge kinderen die al alleen naar school fietsen, maar
dit eigenlijk nog niet veilig kunnen (gezien alle bovenstaande punten)
Kinderen niet altijd de geadviseerde looproute kennen en volgen (de ‘voetjes’)
Met de ontwikkelingen rond de N65 er in de nabije toekomst nog veel meer (sluip)verkeer door
Esch gaat komen
Het vrachtverkeer door Esch, naast de kinderen die langsfietsen en -lopen, ook nog eens lastige
obstakels heeft om in de gaten te houden zoals bochten, betonblokken en (ongeduldige)
medeweggebruikers.
Met die gave oranje jas en dat spiegelei kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan de veiligheid van uw
eigen en andermans kinderen. In de bijlage vindt u het formulier om u op te geven.

Carnavalsviering op school
Vrijdag 9 februari is het weer zo ver! Onze jaarlijkse carnavalsviering. We beginnen deze dag met een
grootse schoolpolonaise. De deuren van de groepen staan gezellig open en de kinderen mogen bij
binnenkomst gelijk hossen met hun juf, klas en schoolgenoten.
Ook dit jaar koppelen we ons Jeelo thema aan deze viering. We gaan met onze hele school
DE WERELD ROND! Dit gaan we doen door middel van verschillende workshops. De kinderen gaan:
hapjes maken, iets knutselen, een spel spelen en zelfs dansen. In iedere unit van de school wordt een
andere workshop gepland. In deze unit hangt een grote wereldkaart waarop aangegeven is uit welk
land of landen de betreffende workshops komen. Alle kinderen hebben hun 1 e, 2e, en 3e keuze aan
mogen geven, voor de workshop die zij graag willen volgen.
Ook mogen we genieten van een optreden van de dansmariekes en brengen de jeugdprinses en de
prins met de Raad van Elf nog een bezoek aan onze school.
Het belooft een leuke dag te worden!!
MR
Mark de Vos heeft aangegeven te willen stoppen met zijn functie bij de GMR en Bas Dobbelaer, de
huidige voorzitter van de MR, heeft deze rol op zich genomen. Hij zit nu naast leerkracht Suzanne
Merkx, als ouder in de GMR.
Wij willen Mark en Bas bedanken voor hun tijd en inzet bij de GMR en MR.
Omdat Bas nu niet meer in de MR zit, is er een plaats vrijgekomen. Wij zijn blij jullie te mogen
meedelen dat Ingrid Kloosterman deze rol op zich neemt de komende jaren.
Karin de Bie wordt de nieuwe voorzitter van de MR.
Leden MR
OUDERS
Karin de Bie (voorzitter)
Judith van de Ven
Ingrid Kloosterman

LEERKRACHTEN
Suzanne Merkx (secretaris)
Marieke Louter
Carien Brekelmans

Jeelo Beleven van onze planeet

Skypen met Judith uit Zuid-Afrika. De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben zo het Jeelo-project
“Beleven van onze planeet” geopend. Hoe is het weer daar en hoe ziet de tuin eruit. Een hele mooie
manier om zelf te zien hoe anders het klimaat is in landen ver van ons vandaan.
Groep 5 en 6 hebben het project geopend met een toneelstuk van Droppie Water.
In groep 7 en 8 hebben de kinderen geskypt met familie van juf Lotte.
Op vrijdag 2 maart is de afsluiting en presenteren de kinderen per unit het maken van een
persbericht/weerbericht of een tentoonstelling over datgene wat ze geleerd hebben. U bent hierbij van
harte welkom. De afsluiting is op het einde van de ochtend. U hoort nog hoe laat. Tijdens de afsluiting
kunt u ook de uitleg over het digitaal portfolio Mijn Jeelo bijwonen.

Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook
op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor
28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse
melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na
afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.
Voor meer informatie vindt u een informatiefolder in de bijlage en op onze website

TERUGBLIK

Met een nieuwjaarstoost zijn we 2018 goed begonnen.
Dank je wel ouderraad voor het verzorgen hiervan.

Op 8 januari is burgemeester Jeanette Zwijnenburg op bezoek geweest bij de leerlingenraad.
Samen met de leden van de leerlingenraad heeft ze in alle groepen de poster: Ik val op in Esch
geïntroduceerd. De burgemeester bracht ook voor alle kinderen een dopper mee. De leerlingenraad
en het team maken nog afspraken over het gebruik van de doppers.
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viering groep 4

Jarig
Ilja uit groep 2-3
Sjoerd uit groep 7
Roos uit groep 4

carnavalsviering
schoolkrant mee
Daniël uit groep 8
voorjaarsvakantie t/m 16 februari

Andries uit groep 5
Esmée uit groep 7
Tije uit groep 6

Floor uit groep 6
Phoebé uit groep 6
Floortje uit groep 8
luizencontrole
Jindy uit groep 7
Julia uit groep 2-3
kind-gesprekken
leerlingenraad
kind-gesprekken
kind-gesprekken

Belangrijke data in maart 2018:
2 maart: afsluiting Jeelo Beleven van onze planeet
5 maart: MR 19:30u.
7 maart: luizencontrole
14 maart: boomplantdag
14 maart: opening natuurspeelplaats
14 maart: krachtgroep
21 maart: open dag
23 maart: viering groep 5
30 maart: studiedag

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Bericht van Waterschap De Dommel, gepubliceerd in de Nieuwsbrief Esschestroom
Waterontdekplek in aanleg
Begin januari zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de waterontdekplek nabij de St.
Willibrordusschool in Esch. Over enig tijd ontstaat hier een ecologisch paradijsje voor planten, dieren
én kinderen.
De komende drie maanden worden nog twee andere ecologische stapstenen aangelegd: het Haventje
bij de Haarensebrug en het Essche Loopje ten noorden van de Runsdijk. Samen vormen de stapstenen
een ecologische verbindingszone die planten en dieren in staat stelt zich te verplaatsen van het ene
naar het ander natuurgebied.
Kikkertuin
Aan het ontwerp van de waterontdekplek hebben de leerlingen van de school zelf bijgedragen. De
kinderen hebben de plek inmiddels De Kikkertuin gedoopt. Het wordt een educatieve plek, waar water
centraal staat. In het hooiland komt een poel waar de leerlingen vanaf een steiger met schepnetten
planten en waterdiertjes kunnen onderzoeken.
Brief
Aannemer Van den Boomen is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Een bouwkeet staat op het
parkeerterrein van de Essche Boys. Voor de omgeving zal de overlast beperkt blijven. Direct
aanwonenden hebben een brief ontvangen met informatie over de werkzaamheden.

