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ESV VOLDOET WEDEROM AAN
LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG
ENGELS!

Visitatie door EarlyBird en EP-Nuffic op
woensdag 9 november succesvol.

Op woensdag 9 november jl. is de ESV
bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur
van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van
ons programma Vroeg Engels (VVTO-E). Hij
werd vergezeld door Eline Wassens,
beleidsmedewerker van het EP-Nuffic te Den
Haag. De volgende componenten zijn daarbij
uitvoerig tegen het licht gehouden: Beleid en
organisatie (visie, planning, deskundigheid) en
inrichting van het onderwijs (aankleding
lokaal, materialen, onderwijstijd, ononderbroken leerlijn, leerlingvolgsysteem,
internationalisering en omgevingsfactoren).
Voorafgaand hadden we onze beleidsdocumenten toegestuurd, zodat er op de dag
zelf voldoende tijd was voor klassenbezoeken
en gesprekken met directie, leerkrachten en
leerlingen. In de groepen 2, 4, 6 en 7 zijn
klassenbezoeken afgelegd. Ook is er gekeken
bij een differentiatiegroepje (een zgn. Pull out
group) op het leerplein en bij De Denktank. De
beide onderzoekers hebben vervolgens
nabesprekingen met leerkrachten gevoerd,
met kinderen uit de groepen 6 t/m 8
gesproken en uitgebreid overlegd met directie
en native speaker. Op basis van de
bevindingen tijdens de visitatie hebben we het
predikaat ‘EarlyBirdschool’ weer voor drie jaar
veiliggesteld. We voldoen daarmee – nog
steeds – als eerste school in Oost-Nederland
aan de landelijke standaard voor Vroeg
Vreemdetalenonderwijs. Registratie hiervan
berust bij het EP-Nuffic in Den Haag. Slechts
zo’n 50 van de 7000 basisscholen in Nederland
voldoen volledig aan de eisen, geformuleerd in
de standaard. Er is dus voldoende reden tot
trots! We ontvangen binnenkort de rapportage
van EarlyBird. We komen hierop terug in een
van de volgende nieuwsbrieven.

ARTIKEL OVER KINDERYOGA OP DE ESV IN
TIJDSCHRIFT JUF&MEESTER
Een journalist van het onderwijsblad Juf&Meester,
dat in alle basisscholen in Nederland wordt
verspreid, heeft een uitgebreid artikel over het
belang en de waarde van kinderyoga geschreven dat
in de najaarseditie is verschenen. Het is getiteld:
‘Trots op onze yogalessen’. We zullen het volledige
artikel op onze website plaatsen. De ESV is de enige
basisschool in Nederland die kinderyoga regulier op
het lesrooster heeft staan. En dat gedurende al 16
jaren!
HALLOWEENOPTOCHT ESV

Zo´n 75 leerlingen van de Enschedese
Schoolvereniging hebben op maandag 31 oktober
meegelopen in een Halloweenoptocht. De tocht
begon kwart voor acht. Verkleed en geschminkt
trokken de kinderen, begeleid door ouders
leerkrachten, door ’t Ankrot, Voortman-Amelink en
Roombeek. Na afloop kregen de leerlingen groene
heksenlimonade en griezelsnoep, voor de ouders
was er gewone koffie. De avond werd rond half
negen afgesloten met een vrolijke fotoshoot op het
schoolplein.
Het was de eerste keer dat de school een
halloweenoptocht organiseerde. Halloween is een
van oorsprong Amerikaans feest. De naam
"Halloween" is afgeleid van All Hallows Eve, de
avond voor Allerheiligen, 1 november.
In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op

1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond.
De Halloweenoptocht vormde de afsluiting van een
vvto-project binnen de school. Er zijn voorafgaand
aan de optocht Engelse lessen gegevens rond het
thema Halloween. De leerlingen hebben
werkstukken gemaakt en Engelse liedjes gezongen.
Deze werkstukken zijn via een internationaal
(E-Twinning)-platform met andere scholen
uitgewisseld. De voertaal hierbij is Engels.

REMINDER: STUDIEDAG 22 NOVEMBER AS.
Zoals in het jaaroverzicht is vermeld is de
eerstvolgende studiedag voor het team op dinsdag
22 november. De kinderen hebben die dag géén
school. Binnen onze BSO wordt een
opvangmogelijkheid voor deze dag aangeboden
(hieraan zijn kosten verbonden), zie bijlage,
onderaan deze nieuwsbrief.

VIERING SINT NICOLAASFEEST, 5 DECEMBER
Dit jaar bezoeken Sint Nicolaas en zijn gevolg de
Enschedese Schoolvereniging op maandag 5
december 2016. De goedheiligman arriveert om
8.35 uur bij school waar de kinderen hem hartelijk
zullen verwelkomen. Uw kind dient dus – als altijd!
– op tijd op school te zijn. Het is niet de bedoeling
dat er ouders bij de feestelijkheden in de hal en in
de klassen aanwezig zijn. De festiviteiten zullen tot
ca. 12.00 uur duren.
’s Middags (vanaf 12.00 uur) hebben alle
kinderen vrij.
Dinsdag beginnen de lessen een uur later:
9.30 uur.
KERSTVIERING OP 22 DECEMBER
Onze jaarlijkse kerstviering zal dit jaar op
donderdag 22 december van 17.00 – 19.00 uur
plaatsvinden.
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij vanaf 12.00
uur. Wij verwachten ze om 16.45 uur weer op
school, zodat we op tijd kunnen beginnen. Tijdens
het kerstdiner van de leerlingen is er voor de ouders
de traditionele kerstontmoeting. Nadere informatie
hierover volgt.
SLIMMERIQUIZ

EEN BERICHT VAN DE GOEDHEILIGMAN AAN
DE OUDERS VAN DE KINDEREN IN DE
GROEPEN 1 T/M 5:
DE JAARLIJKSE INPAKAVOND!
Geachte ouders/verzorgers,
Ook dit jaar heeft Sint Nicolaas het weer erg druk. Alle
cadeautjes moeten worden ingepakt als surprise.
Daarom nodig ik u uit, om donderdag 24 november een
surprise te maken voor uw kind.
Dit kan tussen 19.00 en 20.30 uur. De knutselmaterialen
worden op deze avond door de school verzorgd.
Per groep maken ouders – ongeveer – dezelfde surprise,
naar het voorbeeld van de leerkracht. Hiermee
voorkomen we, dat er erg grote verschillen ontstaan
tussen de diverse surprises.
Naar ik heb gehoord, is de inpakavond elk jaar weer een
gezellige bijeenkomst. Natuurlijk staat de koffie klaar. Ik
hoop dat alle ouders komen knutselen!
Met vriendelijke groet, Sint Nicolaas

Op woensdagmiddag 9 november hebben twee
ijzersterke teams van de ESV, bestaande uit
Jasmijn, Marcel en Jason (groep 8) en Renate,
Olivier M. en Tijn (groep 7) deelgenomen aan de
regionale editie van de SlimmerIQuiz, die als
vanouds plaatsvond in de locatie Van der Waalslaan
van het Bonhoeffer College. Onze teams waren
geselecteerd na een voorronde op school.

De ‘Mensa SlimmerIQuiz’ is een leuke, uitdagende
quiz voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de
basisschool. Na een pittig stel vragen kwam de jury
rond 16.00 uur met de uitslag. Helaas vielen onze
teams net niet in de prijzen. Maar ze hebben wel
ontzettend goed hun best gedaan. We zijn trots op
ze!

TYPEN TWENTE – COMPUTERTYPEN
Al vele jaren wordt er door TYPEN TWENTE
computertypen aangeboden op de ESV.
En met veel succes, want wij zijn bijzonder trots op
ons slagingspercentage van het afgelopen jaar:
99%! Het door ons ontwikkelde computerprogramma geeft de leerlingen namelijk de
mogelijkheid om in zeer korte tijd op de correcte
manier te leren typen.
Daarnaast worden de lessen altijd gegeven door
ervaren leerkrachten.
Op 9 februari 2017 zal er op school wederom een
cursus gestart worden op de donderdagmiddag van
14:15 – 15:15 uur voor leerlingen van groep 6, 7
en 8. In 9 lessen (om de 2 weken) leren leerlingen
snel, foutloos en blind typen waar ze hun
hele leven plezier en gemak van zullen hebben. De
kosten zijn € 195,- en opgeven kan
via onze website: www.typentwente.nl

De Enschedese
Schoolvereniging
doet mee aan
de actie:
‘Ieder kind een
Dagje Sint’!
Nadere informatie
hierover volgt
volgende week.

PEUTEROPVANG ESV KINDERDOMEIN
Kinderdomein is in samenwerking met ESV een
peuteropvang gestart op 1 september van dit jaar!
De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Daarbij is peuterspeelzaal gecombineerd met
verlengde opvang. De thema’s sluiten aan op die
van school. Daarnaast bieden wij ook Engels aan in
ons programma.
De pedagogisch medewerkers op de peuteropvang
zijn Suzanne Kroeze en Anne Slaghuis. Suzanne
werkt ook op de BSO bij de ESV. Anne is ook
werkzaam op een BSO-locatie van Kinderdomein.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden of meer
informatie willen, dan bent u van harte welkom om
een kijkje te nemen. Wij zijn gevestigd in de BSOruimte bij school.
ACTIVITEITENAGENDA
22/11 Studiedag – leerlingen zijn vrij!
24/11 Inpakavond (gr. 1 t/m 5)
28/11 Techniekweek onderbouw
30/11 Spreekuur maatschappelijk werk
05/12 Sinterklaasviering – leerlingen vanaf
12.00 uur vrij
06/12 I.v.m. Sinterklaasviering starten de
lessen om 9.30 uur
09/12 Vrije vrijdag groepen 1 t/m 3

