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ESV INFORMATIE ABC
A

Aanvang
Uw kind is of kinderen zijn welkom vanaf 08.15 uur. Zij zetten hun tas zélf in de tassenkast en hangen zélf hun jas op.
Het is de bedoeling dat de kinderen rustig aan het werk
gaan en niet door de klas gaan lopen. Om 08.30 uur precies
starten de lessen.
Afscheid
Houd het moment van afscheid zo kort mogelijk. Onze
ervaring heeft geleerd dat afscheid nemen van uw kind moeilijker wordt naarmate het langer duurt.

B

Bibliotheek
Iedere woensdag wordt uw kind de gelegenheid geboden
om een boek te ruilen. Het boek mag ook eerder ingeleverd
worden. Hiervoor is een grijskleurig krat onderin de tassenkast beschikbaar.
Bereikbaarheid
Wilt u wijzigingen van telefoonnummers doorgeven aan de
leerkracht, zodat we u indien nodig kunnen bereiken.

C

Controleren
Tip! Zijn de dagelijkse schoenen te klein dan geldt dit meestal
ook voor de gymnastiekschoenen.

D

Digibord
Ieder klaslokaal, ook van de onderbouw, is voorzien van een
digitaal schoolbord.
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D

DigiDuif
Nieuwsbrieven, mededelingen en de inschrijving voor de
10-minutengesprekken ontvangt u via ons digitale informatiesysteem ‘DigiDuif’. Hiervoor moet u zich eenmalig registreren. De Handleiding DigiDuif staat op esv-school.nl.

E

Eten en drinken - www.gezondeschool.nl
Vanaf 2015 is de ESV een ‘Gezonde School’. Daarom stimuleren wij het meenemen van gezonde voeding. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur. Geef uw kind voor deze pauze
een à twee stuks fruit of iets hartigs mee. De middagpauze is
van 12.00-12.30 uur. Dan wordt eerst gezamenlijk geluncht
waarna wordt buiten gespeeld.
Engels
Uw kind krijgt twee keer per week Engelse les van onze
native speaker, miss Kathleen Moore. Daarnaast verzorgt de
groepsleerkracht ook nog wekelijks een Engelstalige activiteit.

F

Fietsen
Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Ook niet van
het toegangshek naar de fietsenstalling en vice versa.

G

Gevonden voorwerpen
Op het leerplein staat een witte houten bak ‘Gevonden
Voorwerpen’.
Gymnastiek
Uw kind heeft iedere dinsdagochtend en donderdagochtend
gymnastiek van onze vakleerkracht gymnastiek Evelyn van
Doorn. Zorg ervoor dat uw kind dan comfortabele kleding
draagt. Gymnastiekschoenen zonder veters met een stroeve
zool dragen bij aan veiligheid en gemak.
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H

Herinneringsboek
Van alle leerlingen wordt gedurende alle acht schooljaren
een plakboek bijgehouden. Bij het verlaten van de ESV wordt
dit boek hun eigendom.

I

Informatie
In de jaarlijkse Informatiegids vindt u alle informatie over het
reilen en zeilen op de ESV. Deze is alleen online beschikbaar
als bladerbare versie op www.esv-school.nl

J

Juffen
Juf Josee Bertelink
Juf Bertine Stroink
Juf Annemie Kroeze
Juf Nanda Brons
Juf Claudia Neef
Juf Ilse van Aalst

1B/J
1B/J
1N/A
1N/A
2
2

Wo, Do
Ma, Di,Vrij
Wo, Do
Ma, Di,Vrij
Ma, Di, Wo, Do
Vrijdag

K

Klassenouders
Iedere groep heeft een of twee klassenouders. Deze ouders
zijn het aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als de
overige ouders.Tevens coördineert de klassenouder de hulp
die nodig is om activiteiten goed te laten verlopen. De
klassenouders van groep 1B/J zijn: Mabel Haverkate. Van
groep 1N/A: Caroline Mailliard.

L

Letters
Het is belangrijk dat u, met ons, uw kind leert de letters
van het alfabet fonetisch te verklanken. Dit betekent dat de
letters worden uitgesproken zoals ze klinken in het woord.
‘M’ is niet ‘em’, maar ‘mmm’. ‘P’ is niet ‘pee’, maar ‘puh’.
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Luizencape
De leerlingen krijgen een eigen luizencape. Deze cape wordt
gedurende de gehele schoolperiode gebruikt om de jas aan
de kapstok mee af te dekken.
M

Merken
Voorzie alle gymkleding en de gymschoenen van uw kind
van een duidelijk (ken)merk. Dit om verlies of onbedoelde
verwisseling van de gymkleding te voorkomen.
Meehelpen
Wilt u graag meehelpen bij de verschillende activiteiten,
meldt u zich dan aan bij de leerkracht of de klassenouder.

N

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief, met belangrijke actuele informatie en wetenswaardigheden uit alle groepen, wordt met enige regelmaat online op www.esv-school.nl gepubliceerd en via DigiDuif verspreid.

O

Oudergesprekken
Oudergesprekken – de ‘10 Minutengesprekken’ – vinden
plaats in november (kennismaking), in februari en in mei/juni
(rapporten).

P

Pengreep
Een juiste pengreep is belangrijk voor de toekomstige
ontwikkeling van een juiste schrijfhouding van uw kind. De
pen moet worden vastgehouden tussen duim en wijsvinger
waarbij de pen losjes rust op het eerste vingerkootje van de
middelvinger.
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Problemen
Voor vragen, opmerkingen of bij problemen is de leerkracht
of klassenouder het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kent uw
kind het best en weet de kortste weg naar een vervolg.
Q

Querulanten
Kennen we op de ESV niet.

R

Rennen
Rennen is alleen toegestaan op het schoolplein.

S

Schrijven
In de kleutergroepen wordt gestart met het aanleren van de
letters. Om de schrijf- en leesontwikkeling van uw kind harmonieus te begeleiden, wordt hiervoor uitsluitend gebruik
gemaakt van de kleine letters van het alfabet. Zie pagina 10.

T

Tassen
Om te voorkomen dat de schooltassen, drinkbekers, lunchtrommeltjes en gymnastiekkleding, onbedoeld van eigenaar
wisselen, dienen deze te worden voorzien van een duidelijke
naam. Alle kinderen krijgen een eigen ESV-lunchtrommel en
drinkbeker.
Toetsen
Voor ons leerlingvolgsysteem wordt uw kind twee keer per
jaar getoetst. In januari en in juni.

U

Uitnodigingen
Als niet de hele klas wordt uitgenodigd, mogen in de klas geen
selectieve uitnodigingen voor verjaardagpartijtjes en dergelijke, worden uitgedeeld.
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V

Verjaardag
Ook bij verjaardagen stimuleren wij als ‘Gezonde School’ het
meenemen van gezonde traktaties. Met een kleine, originele
en gezonde traktatie is uw kind óók echt jarig. Kijk ook eens
op www.gezondeschool.nl
Verjaardagfeestje
Uw kind is 4 jaar geworden en komt voor het eerst op de ESV.
Het is de bedoeling dat uw kind het verjaardagfeestje dan al
heeft gevierd. Dit om te voorkomen dat op deze eerste dag,
uw kind teveel het middelpunt van de belangstelling wordt.
Uw kind verdient het om in alle rust de nieuwe en vaak ook
‘spannende’ overgang naar school te beleven.

W

WC
De leerlingen moeten vanaf groep 1 in staat zijn om zelfstandig naar de WC te gaan, zelf hun billen af te vegen en
aansluitend de handen te wassen.

X

X-mas
Kerstmis schrijven wij ook wel als ‘X-mas’, want de leerlingen
krijgen al Engels vanaf groep 1.

Y

Yoga
Uw kind krijgt één maal per week yogales van onze yoga
vakleerkracht Renee Ophuis.

Z

Zelfredzaamheid
Stimuleer uw kind zich zoveel mogelijk zelfstandig te
ontwikkelen. Denk aan o.a. het zelfstandig aan- en uitkleden,
kleding, om te keren en op te vouwen, schoenen aan- en uit
te doen, ritsen te sluiten en knopen dicht te doen.
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!

Overgang van groep 1 naar groep 2
Normaal gesproken gaan kinderen na een jaar onderwijs,
na de zomervakantie naar de volgende groep. Dit is in de
onderbouw niet anders. Ook daar ligt de leerstof vast in
leer- en ontwikkelingslijnen die in een jaar behandeld worden.
Voor de overgang van groep 1 naar groep 2 ligt dat iets anders. Kleuters komen op school zodra ze vier jaar zijn. Dat
kan aan het begin van het schooljaar zijn, maar ook midden
in het jaar of zelfs tegen het eind van het schooljaar. Voor de
zomervakantie hebben dus niet alle kinderen in groep 1 het
volledige aanbod gekregen.
Dit heeft tot gevolg dat wij aan de hand van observaties op het
gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraaktaalontwikkeling, motoriek, beeldende vorming, ruimtelijke
ontwikkeling én aan de hand van de resultaten van de
CITO-toetsen Taal en Rekenen, bepalen wie naar groep 2
kan doorstromen.
Wij gaan ervan uit dat een kleuter minimaal zes maanden
onderwijs moet hebben genoten in groep 1, alsmede op
alle gebieden heeft laten zien dat hij of zij het niveau
van groep 2 aan kan. Van een goede basis in de eerste jaren
heeft een kind gedurende de hele schoolloopbaan, ja zelfs
gedurende de vervolgopleiding, plezier.
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a b c d
efghij
klmno
pqrstu
vwxyz
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Notities

Klassenouders
1.
2.
3.

Eigen aantekeningen
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