APRIL 2018

Het Paasweekend voor de deur, de lente in aantocht, de dagen zijn langer en de kinderen
spelen weer meer buiten. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over skate-a-way, de digitale
eindtoets van groep 8, activiteiten op school met Op Drift en het verkeersexamen van groep
7.
Welkom op school
In groep 1-2 bij juf Anne-Marie zijn Benthe en Brent gestart. We wensen deze kinderen een hele fijne
schooltijd.

Skate-a-way groep 6 t/m 8
Woensdagochtend 4 april doen de groepen 6 t/m 8 mee aan een skateclinic. Tijdens de clinic staat
veiligheid voorop. De kinderen zijn verplicht bescherming te dragen. Dit bestaat uit pols-, elleboog,
kniebescherming en een helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Als kinderen
skates en of beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze deze kosteloos lenen. Onder de
helm moeten ze een pet of muts dragen. Graag de spullen die ze zelf hebben mee laten nemen.

Schoolreis:
Het schoolreisje voor de groepen
1 t/m 7 is op dinsdag 5 juni a.s.
Dat is ook de dag dat groep 8 op
schoolkamp gaat.
Na het uitzwaaien van deze groep
vertrekken alle andere groepen dan
op schoolreis.
Verdere informatie volgt later.

Digitale centrale eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 maken in de week voorafgaand aan de meivakantie de traditionele CITO
Eindtoets. Alle kinderen in Nederland sluiten hun schooltijd af met een eindtoets. De laatste jaren zijn
hier nogal wat veranderingen in geweest. Zowel in het aantal vragen, de onderdelen die getoetst
worden als de rapportage. Daarnaast kunnen scholen tegenwoordig kiezen uit meerdere eindtoetsen
en wordt het schooladvies gegeven voor de uitslag van de CITO bekend is.
Vanaf dit schooljaar kan de toets tevens digitaal worden gemaakt. In de toekomst is dat een
verplichting, maar niet alle scholen zijn hier al op voorbereid. Wij zijn dat wel en zien de vele
voordelen. Zo is deze toets adaptief en helpt het bij de focus. Na het uitproberen waren de leerlingen
van groep 8 zo enthousiast dat wij besloten hebben om hieraan deel te nemen. We hebben veel
vertrouwen in een mooi resultaat. Daar is bij CITO niets aan veranderend. Wie weet dat we dan ook dit
schooljaar weer een leerling hebben met de maximale score van 550. Waar het voor ons echter om
gaat is dat iedere leerling eruit haalt wat erin zit en we bij hebben mogen dragen aan een mooie brede
ontwikkeling, die verder gaat dan taal en rekenen. Dat is in geen enkel cijfer uit te drukken.

Verkeersexamen VVN groep 7
Theoretisch verkeersexamen:
Donderdag 5 april is het zover… dan vindt het VVN theoretisch verkeersexamen plaats. Het VVN
theoretisch verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht
hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Op de
schoolsite bij groep 7 staan links van sites waar de kinderen oefenexamens kunnen maken. Ook kan er
een VVN app gedownload worden, zodat er thuis met het kind geoefend kan worden.
Fietscontrole:
De fietscontrole is op woensdag 11 april. De fietsen worden gecheckt d.m.v. een checklist. Deze check
zal plaatsvinden door ‘’weer samen bezig’’. De kinderen krijgen een OK sticker als de fiets
goedgekeurd wordt. Is dit niet het geval, is er in de meivakantie tijd om zelf de fiets te maken. Na de
meivakantie vindt er dan een tweede check plaats. De fiets moet voorzien zijn van een OK sticker,
anders mag je niet meedoen met het praktisch verkeersexamen.
Praktisch verkeersexamen:
In de weken daarna stappen de leerlingen op de fiets voor het VVN praktisch verkeersexamen op

woensdag 16 mei. De kinderen krijgen de route voor de meivakantie, zodat er in de meivakantie
gefietst kan worden. Tijdens het VVN praktisch verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de
opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het verkeer.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen.
Ook onze school doet hieraan mee. We
beginnen de dag met een Koningsontbijt en lopen
daarna naar de sportvelden. Daar starten we met
het lied van Kinderen voor Kinderen: Fitlala. Dan
starten voor alle kinderen de sportactiviteiten in de
eigen bouw. Aan het einde van de ochtend lopen
we weer terug naar school, en begint de
meivakantie. Houdt u deze datum vast vrij om te
komen helpen of aan te moedigen? Verdere
informatie volgt nog.
Schoolbieb
We zijn heel blij met de hulp van ouders, op dinsdagmiddag, om de schoolbieb te draaien. Alle
kinderen kunnen dan in de bieb boeken kiezen om op school en/of thuis te lezen. Van 14.30 tot 14.45
uur kunt u zelf voor uw kind de schoolbieb bezoeken om boeken uit te zoeken.
Om de toekomst van de bieb te garanderen zijn we op zoek naar ouders die, per toerbuurt, op
dinsdagmiddag willen helpen bij het uitlenen van de boeken. Wilt u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met Kim Berning kimmieb81@hotmail.com .Voor de leesontwikkeling van de
kinderen zouden wij het erg jammer vinden als we door onvoldoende bezetting de bieb niet meer
kunnen doorzetten.

Op drift
In de groepen 3 tot en met 8 hebben we activiteiten samen met de leden van Op Drift
gedaan. Voor de opening van het haventje op 4 en 5 mei zijn de kinderen betrokken bij het
project In Veilige Haven. Dit thema past ook mooi bij ons Jeelo-project Zorgen voor jezelf en
anderen. Zorgen voor ouderen en mensen in de samenleving die het niet zo goed getroffen
hebben.
Margje Arts-Snellaars heeft met de kinderen van groep 3 en 4 gesproken
over 'een veilige haven'. De concrete vraag aan de kinderen was: Waar
voel jij je veilig? Waar voel jij je fijn? Er volgde een mooi gesprek met
vele voorbeelden. De kinderen hebben aan de hand van deze ideeën
geknutseld aan grote kijkdozen die tijdens het Op Drift-evenement In
Veilige Haven te zien zullen zijn op 4 en 5 mei.

Op donderdag 12 april gaan Corrie Steenbergen en Nettie van de Langenberg, samen met de
kinderen van groep 5 en 6, een middagprogramma voor ouderen in elkaar zetten. Er komen
15 ouderen op bezoek. Het doel is dat de kinderen zorgen dat de ouderen zich thuis en veilig voelen.
Het thema van de middag is spelletjes doen en zingen van oude liedjes.
Jan van Gerven, Ilse van Schijndel en Carry Dirkx verzorgen een programma voor groep 7 en 8.
Op donderdag 12 april gaan de kinderen aan de slag met het thema “In veilige haven”. Dit wordt op
papier weergegeven. De kinderen maken verhaaltjes, gedichten, raps en liedjes. Uit de gemaakte
producten wordt een keuze gemaakt. Deze producten worden gepresenteerd op vrijdagavond 4 mei
2018 in het haventje van Esch.

Terugblik
Jeelo
De groepen 1 t/m 4 hadden als opening van het Jeelo project een voorstelling over een kikker Isabella
Frikandella thema gezond eten en bewegen.

De groepen 5 en 6 hebben een rolstoelbasketbal clinic gevolgd onder leiding van topsporter Matthijs
Bellers.

Ik eet het beter, smaaklessen in groep 6

Viering groep 5
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Jarig

2e paasdag
Studiedag kinderen vrij
Skate-a-way groep 6-7-8
theorie examen verkeer groep 7

Puck uit groep 4

leerlingenraad
schoolfotograaf

staking kinderen vrij

Isa uit groep 8
Stijn uit groep 2-3
Jullian uit groep 4
Jordi uit groep 6

Suus uit groep 1-2

Fleur uit groep 6
Saar uit groep 2-3
Janne uit groep 2-3

Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
MR 19:30u.
Koningsspelen/afsluiting Jeelo
Schoolkrant mee

meivakantie

Belangrijke data in mei 2018:
23 april t/m 4 mei: meivakantie
9 mei: luizencontrole
10 en 11 mei: kinderen vrij i.v.m. hemelvaart
16 mei: praktisch fietsexamen groep 7
21 mei: kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
23 mei: hercontrole luizen
22 mei t/m 1 juni: cito weken
30 mei: krachtgroep 11:30-12:15u.

Bram uit groep 8
Séline uit groep 7
Teun uit groep 7
Stan uit groep 7

Stan uit groep 8
Madelief uit groep 2-3

Nieuws uit de omgeving
Koningsdag in Esch met sportieve activiteiten
Vrijdag 27 april wordt Koningsdag op sportieve wijze gevierd in Esch, met leuke activiteiten op het
Marktplein.
Om 11.00 uur worden de oud- en mogelijk nieuwgedecoreerden in het zonnetje gezet in Dorpshuis de
Es. Na het officiële gedeelte in de Es start vanaf 12.30 uur een bingo in het Pannenkoekenbos. Van
13.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen van alle leeftijden meedoen aan sportieve activiteiten op het
Marktplein. We nodigen kinderen uit om deel te nemen aan de vrijmarkt. Voor de allerkleinsten zal een
aparte hoek ingericht worden, waar fijn gespeeld kan worden. Voor kinderen vanaf groep 2 en ouder
zal een uitdagend parcours uitgezet worden, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende
leeftijden. Voor deze middag wordt een bijdrage van €5 gevraagd. Een snoepkaart is bij de prijs
inbegrepen. De opbrengsten van deze middag gaan naar Alpe d’HuZes.
Heb je na deze gezellige middag trek gekregen? Kom dan tussen 17.00 en 19.00 uur naar Ons Café.
Hier zijn voor Koningsdag een daghap en kindermenu samengesteld tegen een leuk tarief. Vanaf
19.00 uur start in Ons Café het Oranje-talige Back tot the 70’s/80’s bal.
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.

Gezinsviering
Zaterdag 14 april om 19:00 uur is er een Gezinsviering in de Sint-Willibrorduskerk in Esch.
Waarvoor van harte uitgenodigd!
Wil jij graag een klein stukje voorlezen of een kaarsje vasthouden in deze Viering? Top! Geef je dan
snel op via gezinsviering@heilighartparochie.nl .
Of wil je 14 april misschien meezingen in het kinderkoor? Meld je dan aan via
kinderkoor@heilighartparochie.nl .
Speciaal voor deze Gezinsviering hebben wij een knutselplaat voor jullie. Als je ‘em in elkaar knutselt
en de 14e meeneemt naar de kerk, krijgt jouw kunstwerkje een speciaal plekje in de Viering!

Kinderen die in Esch op school zitten krijgen de knutselplaat binnenkort via school uitgedeeld. Voor
alle andere kinderen: mail ons en je krijgt de plaat via de mail doorgestuurd. Verras ons met jullie
mooie crea!
Van harte welkom iedereen.

Werkgroep Gezinsviering”

