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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste Lustrumnieuwsbrief van de Lustrumcommissie.
De ESV bestaat dit jaar 90 jaar. Dit gaan we
natuurlijk groots vieren met een
Lustrumfeestweek. Deze begint op 7 juni en
eindigt op 10 juni 2017. Onderstaand een
korte introductie van de activiteiten van de
feestweek:
Circus
Op woensdag 7 juni starten we de feestweek met
een circus-project-dag. Circus Tadaa komt bij ons
op school. Tijdens een circuscircuit zullen alle
leerlingen kennismaken met de spectaculaire
wereld van het circus. De kinderen gaan onder
andere ballopen, koorddansen, jongleren,
1-wielfietsen, zwaaien aan de trapeze en
acrobatieken. De dag wordt om 14 uur afgesloten
met een circusvoorstelling waar alle leerlingen
verkleed en geschminkt in meespelen. Om er een
spetterende dag van te maken hebben we die
dag veel hulp van ouders nodig. De avond vóór
het circus, dinsdag 6 juni, krijgt iedereen die
komt helpen een uitgebreide en naar het schijnt
hilarische instructie van die circusdag. Alle hulp is
welkom! U kunt zich opgeven via de ESV website
www.esv-school.nl/lustrumweek tot 8 mei 2017.
Creatieve dag
Op donderdag 8 juni wordt een creatieve dag
georganiseerd. Alle kinderen maken in kleine
groepen de mooiste kunstwerken. Zij kunnen die
dag aan 3 workshops deelnemen. De
kunstwerken zullen tentoongesteld worden in de
school.

Sportdag
Op vrijdag 9 juni 2017 houden we de jaarlijkse
sportdag bij PW. Natuurlijk geven we er een
extra feestelijk tintje aan in deze lustrumweek!
Hoe we dat doen blijft voorlopig nog een
verrassing. Wat we in elk geval zeker weten is
dat we onze tradities in stand houden: de
sportjongen en het sportmeisje van het jaar
worden bekendgemaakt en groep 8 kan zich
creatief uitleven op de aankleding van de teams
in het middagprogramma.
Feestavond
Op vrijdag 9 juni organiseren we een spetterend
feest voor alle ouders van ESV-kinderen. De
fantastische coverband Bittersweet speelt deze
avond het dak eraf! Het feest wordt gehouden in
De Kleine Willem, de voormalige schouwburg
aan de Langestraat 45 in Enschede. De bijdrage
voor deze avond bedraagt € 15,- p.p. Voor deze
avond dient u zich aan te melden, via www.esvschool.nl/lustrumfeest want VOL=VOL
Het totaal bedrag kunt u overmaken op
NL65ABNA0543311813 t.n.v. de Enschedese
Schoolvereniging, o.v.v. Lustrumfeest ESV, vooren achternaam van uw oudste kind.
Reünie
De Lustrumweek wordt afgesloten op zaterdag 10
juni van 14 tot 17 uur met een reünie voor alle
oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oudbestuursleden. Dus mocht u mensen kennen van
welke leeftijd dan ook, informeer hen over het
aankomende lustrum, opgeven kan via
www.esv-school.nl/reunie
Met vriendelijke groet,
De Lustrumcommissie

