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OPENING KINDERBOEKENWEEK 
Op woensdag 5 oktober hebben we op 
feestelijke wijze de Kinderboekenweek 
geopend. Dit jaar is het thema ‘Voor altijd 
jong’. Natuurlijk spelen opa’s en oma’s hierin 
een grote rol. 
We kwamen bij elkaar in de hal om een 
kinderboekenvariant op het sprookje van 
Roodkapje te aanschouwen, overtuigend 
gebracht door een aantal collega’s. De rol van 
de wolf (in het leeuwenpak) bleek meneer 
Miguel op het lijf geschreven! Als besluit 
hebben we het speciale Kinderboekenweeklied 
van Kinderen voor Kinderen gezamenlijk 
gezongen, waarbij groep 6 op het podium de 
danspassen verzorgde.  
In diverse groepen hebben opa’s en oma’s 
voorgelezen; dat was ongelofelijk leuk en 
leerzaam. Hartelijk dank hiervoor! 

 

 
 
ESV DOET MEE AAN WERELDRECORD 
PROGRAMMEREN OP 14 OKTOBER! 
Vrijdag 14 oktober om negen uur doen de 
groepen 6, 7 en 8 van de Enschedese 
Schoolvereniging (ESV) mee aan de 
wereldrecordpoging programmeren. 
Wethouder Eelco Eerenberg van Enschede, 

Michel Bouman van Microsoft Nederland en  

 
Victor-Jan Leurs, ouder van onze school en CEO van 
Caase.com geven dan als gastdocent een les 
CodeUur in genoemde klassen. Stichting CodeUur 
organiseert deze poging het wereldrecord te vestigen 
samen met Microsoft, haar partners en een aantal 
andere organisaties. Het doel is om basisscholen te 
inspireren om digitale vaardigheden een structurele 
plek te geven in het onderwijs en tegelijk kinderen 
de mogelijkheid te geven nieuwe technologie te 
ontdekken. Het uiteindelijke doel is om op 14 
oktober meer dan 10.000 kinderen uit de groepen 
zes, zeven en acht van 500 basisscholen tegelijk te 
leren programmeren tijdens een gastles. 
Enthousiaste vrijwilligers, waaronder dus de 
Enschedese wethouder Eelco Eerenberg, treden die 
ochtend op als gastdocent. 
De poging om het wereldrecord programmeren te 
vestigen is de aftrap van de Codeweek. Van 15 tot 
en met 23 oktober draait alles om het leren 
programmeren. Thuis, op school en daarbuiten. De 
Stichting CodeUur wil kinderen in het basisonderwijs 
digitaal vaardig maken en stimuleert dit door hen te 
leren programmeren. Het leert kinderen creatief en 
logisch te denken. Daardoor ontwikkelen zij digitale 
vaardigheden waar ze later in elk beroep profijt van 
hebben. 
Uiteraard houden we u op de hoogte van het verloop 
van deze recordpoging! 
 

LEERLINGZORG EN PASSEND ONDERWIJS 
In onze school zijn onze nieuwe collega’s juf Ilse van 
Aalst en juf Myrthe Soer dit schooljaar begonnen. Juf 
Ilse ondersteunt individuele leerlingen (eerder het 
werk van juf Annemieke) en geeft op vrijdag les in 
groep 2. Juf Myrthe is fulltime aangesteld als 
onderwijsassistent. Zij helpt in de groepen 5 t/m 8. 
Juf Agnes assisteert in de groepen 3 en 4 en juf 
Vildan in groep 1 en 2. We zijn blij met onze nieuwe 

mailto:info@esv-school.nl


 

collega’s. De leerlingzorg kunnen we nu nog meer 
toespitsen op ‘passend onderwijs’ voor alle kinderen. 
Hierin is de ESV uniek ten opzichte van veel andere 
scholen. 
    

Hieronder volgt een overzicht van de zorgtaken in 
de ESV :  
Juf Trudy – coördinatie en remedial teaching 
Juf Ilse – individuele zorgleerlingen 
Juf Marlinde – idem, ook bij de kleuters  
Juf Petra – de Denktank 
Assistenten: juf Myrthe, juf Agnes en juf Vildan 

 
ZWANGERSCHAPSVERLOF JUF MARTINE  
Juf Martine is vanaf 5 oktober met 
zwangerschapsverlof. Juf Roeli Paludanus-van der 
Lippe vervangt haar in groep 3 op maandag, 
dinsdag en woensdag. Juf Mascha is er, zoals 
gebruikelijk, op donderdag en vrijdag. We wensen 
juf Roeli een goede tijd toe op de ESV. 
 

 
SAMEN MEER MUZIEK! 
De ESV heeft samen met Kaliber Kunstenschool het 
project ‘Samen meer muziek’ opgezet. Hierin is voor 
het komende jaar een aantal workshops en 
muzieklessen vastgelegd. Bijvoorbeeld in groep 3 
krijgen de kinderen een module blokfluit spelen, in 
groep 4 vioolspel en in groep 5 blaasinstrumenten. 
Voor de volgende jaren zijn we nu reeds in overleg 
met de muziekschool om het muziekonderwijs nog 
verder te stimuleren. 
 
WETENSCHAP EN TECHNIEK 
De leerkrachten zijn weer begonnen met nascholing 
(deze vindt plaats na schooltijd!) bij de Saxion Lego 
Education & Innovation Studio. Ook de kinderen van 
de groepen 5 t/m 8 gaan diverse bezoeken brengen 
aan de Saxion om het programmeren met behulp 
van Lego Mindstorms onder de knie te krijgen. Het 
rooster staat in het jaarprogramma vermeld. 

        

SCHOOLFRUIT  
Onze aanvraag voor de verstrekking van schoolfruit 
is gehonoreerd. Dus ook dit schooljaar krijgen de 
kinderen 3 keer per week (dinsdag, woensdag en 
donderdag) fruit op school, tijdens de eerste pauze. 
De periode loopt van november tot en met eind 
april.  

           
 
VVTO-ENGELS: VISITATIE DOOR EARLYBIRD 
Op 9 november aanstaande vindt de 3-jaarlijkse 
visitatie door EarlyBird plaats. We hopen dan onze 
licentie als EarlyBird-school te prolongeren. 
Daarmee voldoen we aan de Landelijke Standaard 
Vroeg Vreemdetalenonderwijs van het EP-Nuffic. 
Slechts 50 basisscholen in Nederland hebben dit 
keurmerk. Taalwetenschapper prof. Kees de Bot van 
de Rijksuniversiteit Groningen komt die dag met de 
directeur van EarlyBird, Karel Philipsen, mee. 
Spannend. We zijn al geruime tijd druk bezig met 
de voorbereidingen. 

 
                
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 
Dit schooljaar komen de naschoolse activiteiten ook 
weer terug. We starten met schaken in november. 
Nadere informatie volgt via DigiDuif. 

 
PEUTEROPVANG VOOR 2 TOT 4-JARIGEN 
Met onze partner Kinderdomein is in de locatie waar 
ook de bso is plaatsvindt in september een start 
gemaakt met peuteropvang. Deze opvang voor de 2 
tot 4-jarigen is gestart in september. Juf Anne 
Slaghuis verzorgt deze opvang. Leuk detail: hier 
wordt al een speels begin met Vroeg Engels 
gemaakt, met behulp van het programma ‘Benny’s 
Playground’ van EarlyBird. Dit sluit mooi aan op het 
vvto in onze school. 
Een eigen speelterrein voor de peuters wordt 
binnenkort gerealiseerd. 
 
 
 



  

avonden per jaar plenair te vergaderen met de 
directie en de tijd die nodig is om de eigen 
portefeuille te beheren. Voor de continuïteit van het 
bestuur is het goed als leden ten minste bereid zijn 
twee termijnen (van drie jaar) in het bestuur te 
blijven. Gezien de huidige samenstelling van het 
bestuur, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.  
Als bestuurslid is het van bijzonder belang dat u in 
staat bent uw ervaringen als ouder met het team, 
de directie en de overige leden van de Vereniging 
los te zien van uw verantwoordelijkheid als 
werkgever en bestuurder.  
Indien u interesse hebt in deze functie of voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Josee 
Ligteringen, tel 06-51113417.  
 

 

Kinderboekenweek 2016 
Voor altijd jong! 

De Kinderboekenweek 2016 vindt plaats van 5 tot en 
met 16 oktober. Het Kinderboekenweekgeschenk is 
geschreven door Dolf Verroen en het prentenboek is 
gemaakt door Floor Rieder. Thema van de 
Kinderboekenweek is: 'opa en oma' onder het 
motto: voor altijd jong! 

 
 
 
ACTIVITEITENAGENDA 
13/10 ESV-theater groep 1 – 13.15 uur 
17/10 Eerste dag herfstvakantie 
21/10 Laatste dag herfstvakantie 
24/10 Opening inschrijving tienminutengesprekken 
 (digiduif) 
26/10 Spreekuur maatschappelijk werk 
07/11 Tienminutengesprekken 
08/11 Tienminutengesprekken 
 
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE HERFST-
VAKANTIE EN WE BEGROETEN ELKAAR WEER 
OP MAANDAG 24 OKTOBER 2016! 

              

SOS-FORMULIER 
Enige tijd geleden heeft u ons bekende SOS-
formulier ontvangen. We hebben nog niet alle 
ingevulde formulieren terug ontvangen. Wilt u dit 
formulier voor al uw kinderen op de ESV invullen en 
inleveren bij de groepsleerkrachten? Het is 
belangrijk dat we alle actuele gegevens van ouders 
en kinderen hebben.  
 
HEROPENING DE TWENTSE WELLE 
Museum De Twentse Welle is momenteel gesloten 
omdat de opzet van het museum sterk verandert. 
Lees hier meer over via de volgende link: 
https://www.twentsewelle.nl/content/1541/nl/twent
sewelle-viert-heropening-met-gratis-entree 
Vlak voor de herfstvakantie is de feestelijke 
heropening. Voor kinderen wordt het een echt 
ontdekmuseum. Hierover hebben medewerkers van 
Twentse Welle op interactieve wijze iets verteld in 
de groepen 4 tot en met 8. Op donderdag 6 oktober 
zijn ze ’s middags op school geweest en hebben een 
bezoek gebracht aan genoemde groepen. Ze 
hadden een ‘doe-kadootje’ meegenomen voor de 
kinderen, een spel gespeeld en flyers uitgedeeld. In 
de herfstvakantie is het feest in het museum! 

 

 
 
VACATURE BESTUUR (herhaling) 
Het Bestuur van de Enschedese Schoolvereniging is 
per juni 2017 op zoek naar een bestuurslid met de 
portefeuille personele zaken. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in juni 2017 wil het bestuur graag 
een kandidaat voor deze vacature voordragen. 
Gezien de aard van de portefeuille is het gewenst 
als de kandidaat eerder beschikbaar is zodat een 
warme overdracht kan plaatsvinden.  
Voor deze functie denken we aan een enthousiaste 
ouder met een bijzondere affiniteit met het 
onderwijs en de organisatie hiervan en in het 
bijzonder affiniteit en ervaring met personele zaken.  
Wij zoeken iemand die communicatief vaardig is, 
authentiek en betrokken, inspirerend en 
samenbindend. Bestuurservaring strekt tot 
aanbeveling.  
 
De ESV wordt 'op afstand' bestuurd, maar dat 
neemt niet weg dat van de leden van het bestuur 
wordt gevraagd dat zij bereid zijn ten minste acht 

https://www.twentsewelle.nl/content/1541/nl/twentsewelle-viert-heropening-met-gratis-entree
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Schrijf je nu in voor het schoolbasketbaltoernooi! 
Op 27 en 28 december vindt het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi plaats. Het toernooi is van 10.00 tot 17.00 uur in de Diekmanhal. Op 

27 december worden de voorrondes gehouden en de finales zijn op woensdag 28 december. Teams uit groep 7 en 8 kunnen 

deelnemen.  

Het toernooi wordt georganiseerd door de schoolbasketbalcommissie, bestaande uit leden van E.B.V Jugglers en vakleerkrachten in 

samenwerking met Sportaal. 

(Nadere informatie volgt via school) 

 

 

 

 

 

 
 

Wat is er te doen in de herfstvakantie? 
Voor basisschoolkinderen in Enschede is er van alles te doen in de herfstvakantie. Zo organiseert de combinatiefunctionaris Jeroen 

Kamp op maandag 17 oktober een Herfst-1-daagse in de Performance Factory, vindt op donderdag 20 oktober een Zwem & 

Sportinstuif plaats in de Diekmanhal en Aquadrome en organiseren de combinatiefunctionarissen Imke, Tom en Mannes in stadsdeel 

West op vrijdagmiddag 21 oktober een Herfstinstuif in de Pathmoshal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

  

 

 

Zwem- en sportinstuif 

20 oktober 2016 

De instuif begint met sporten in de 

Diekmanhal en daarna lekker 

zwemmen in Aquadrome. 

 

 

 

Herfst-1-daagse 

17 oktober 2016 

Kom samen met je vrienden en 

vriendinnen gezellig sporten en 

spelen in de Performance Factory! 

 

 

 

Herfstinstuif Pathmoshal 

21 oktober 2016 

Allerlei sporten worden aangeboden, 

zoals dansen, voetbal, basketbal en 

een stormbaan. 

 

 

  

 



  

 
 
 
 
Hallo Allemaal, 
 
 
 
Het is weer zo ver, jullie kunnen 
 
 

‘Sporten na schooltijd’! 
 
 
Vanaf deze week iedere woensdag van 13.00 tot 14.30  
kunnen jullie komen naar de sportzaal van het Prismare.  
Er wordt weer van alles gedaan, klimmen klauteren, rollen duikelen, zwaaien maar natuurlijk ook 
basketbal, tikspelletjes, voetbal. 
 
 
Zijn hier vragen over kun je contact opnemen met Peter Oost 
 p.oost@enschede.nl   
0622071761 
 
 
 
 
 
Sportieve groet,     
 
Peter Oost, Combinatiefunctionaris, sport en onderwijs, Gemeente Enschede 
 

mailto:p.oost@enschede.nl


 
 

Vier de herfstvakantie bij Concordia! 

 
 

  
 
Maak deze herfstvakantie kennis met de nieuwste technologische snufjes en coolste films!  

Van 16 t/m 21 oktober wordt Concordia bovendien omgetoverd tot een Medialab waar je zelf stop 

motion-filmpjes kunt maken, de virtuele wereld bezoekt via je zelf gemaakte virtual reality bril en 

laat beelden vliegen! Even bijkomen van deze spectaculaire gadgets kan in de film- en theaterzaal.  
Voor kinderen die een Cinekid-film en het Medialab bezoeken, hebben we een speciaal Combiticket 

voor slechts € 8,50 (normaal € 10,-)! 

 

 

Maak kennis met de nieuwste technologie in het Medialab 

In Concordia´s Medialab vergeet je de wereld om je heen met Droomwereld. Met de Oculus Rift klim je 

op een berg stoelen, kijk je naar de sterren of hoor je overal getwinkel. Of bouw je eigen virtual reality 

bril met een smartphone en het knutselpakket van. Met de doe-het-lekker-zelf-doos maak je een 

doorzichtige piramide waarin je met behulp van een mobiel beelden kunt laten vliegen! In de Sampling 

Studio kun je met de app Eboman stap voor stap je eigen stukjes geluid en video. Of maak een 

stopmotion filmpje bij Stop motion Wigwam. De nieuwste snufjes ontdek je in het Medialab! 

 

 

Avontuurlijke films 

De film Uilenbal opent deze 30e editie van Cinekid! Meral, gespeeld door Hiba Ghafry, verhuist en 

onmoet de muis Piepiep. Ontdek samen met Meral hoe belangrijk vriendschap is of beleef gekke 

avonturen in Siv gaat logeren (5+). Andere films die te zien zijn: De zoon van Winnetou (5+) en de 

hartverwarmende animatiefilm Mijn naam Is Courgette (9+). 

 

Ga naar www.concordia.nl voor meer informatie en kaarten 

 

 

 

http://www.concordia.nl/


 

 

 

 

Vier de herfstvakantie bij Concordia! 

 
 

 
 

Maak deze herfstvakantie kennis met de nieuwste technologische snufjes en coolste films! Concordia 

wordt omgetoverd tot een Medialab waar je stop motion-filmpjes kunt maken, de virtuele wereld bezoekt 

met een zelfgemaakte virtual reality bril en beelden laat vliegen! Even bijkomen van deze spectaculaire 

gadgets kan in on ons filmtheater. Bezoek met vriendjes of het hele gezin Siv gaat logeren of de Cinekid-

openingsfilm Uilenbal. 

 

TIP: voor kinderen die een Cinekid-film èn het Medialab bezoeken, hebben we een speciaal 

Combiticket voor slechts € 8,50 (normaal € 10,-)! 

Cinekid films zijn te zien van zaterdag 15 t/m vrijdag 21 oktober, het Concordia Medialab is te bezoeken 

van zondag 16 t/m vrijdag 21 oktober. 

 

 

Kijk voor meer informatie en het boeken van kaarten op www.concordia.nl 
 

 



 


