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BASKETBALTOERNOOI - ESV tweede van
Enschede
Tijdens de kerstvakantie vond op 27 en 28
december in de Diekmanhal het jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi plaats. Maar liefst 72
teams van 30 Enschedese basisscholen namen
deel aan dit evenement. De ESV werd
vertegenwoordigd door drie teams, die
ongelofelijk hun best hebben gedaan. Twee
teams drongen door tot de finaleronde. Team
ESV I bereikte zelfs de grote finale. Helaas ging
deze, na een zinderende strijd, verloren met 1812 tegen De Sterrenborgh I.
Maar 2e van Enschede is ook niet niks. De
jongens kregen een prachtige beker tijdens de
huldiging. We zijn supertrots op onze teams!

Team 1 voorafgaand aan de finale

KERSTVIERING – een dankwoord
De kerstviering is al weer even geleden, maar
graag willen we nog de nodige mensen
bedanken. Het was weer een bijzonder
geslaagd, stemmig en sfeervol festijn. Tijdens
de kerstviering in de hal verbeeldden de
kinderen van groep 2 een levende kerststal op
het podium en speelde het schoolorkest op

fraaie wijze enkele kerstliederen. Kinderen van
groep 1 kwamen op met kaarsjes; een echt
lichtfeest.
Aansluitend genoten de kinderen van een
gevarieerd, smakelijk, maar bovenal gezellig
kerstbuffet in de klaslokalen. We danken alle
ouders die hieraan hebben bijgedragen.
Ook een speciaal woord van dank aan de ouders
van groep 7, die de – drukbezochte –
kerstontmoeting voor de ouders perfect hebben
georganiseerd. De coördinatie berustte bij
groepsouders Ineke Noyons en Yeldiz Buitenhuis.
De gymzaal was met behulp van een partytent en
andere decoratie sfeervol aangekleed. Hierin was
het gezellig toeven; het bood een mooie
gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten
met een hapje en een drankje. Allen: hartelijk
dank!!
VUURWERKVOORLICHTING OP DE ESV
Vlak voor de kerstvakantie heeft een van onze
ouders, Oscar van Kooten, plastisch chirurg, in de
groepen 6, 7 en 8 voorlichting gegeven over de
gevaren van vuurwerk. Hierin ging hij aan de hand
van een PowerPointpresentatie in op zaken als: wat
weet je over vuurwerk?, consequenties voor
huisdieren en milieu, hoe steek je verantwoord
vuurwerk af en letsel door vuurwerk. Het was heel
boeiend en duidelijk, mede door de foto’s in de
presentatie. We willen Oscar hartelijk danken voor
deze prima voorlichting, die er ongetwijfeld aan
heeft bijgedragen dat kinderen bewuster c.q.
veiliger omgaan met vuurwerk. Voor volgend jaar
houden we ons weer aanbevolen!
RAPPORTEN
Het eerste rapport ontvangen de kinderen op
vrijdag 2 februari. Recentelijk is het rapport in een
nieuw jasje gestoken. De rapportbesprekingen
vinden plaats op 7 en 8 februari. Afspraken
hiervoor kon u reeds inplannen via DigiDuif. In
deze periode vinden ook de adviesgesprekken
plaats voor ouders en leerlingen van groep 8.

Afspraken hiervoor maakt hun leerkracht,
Miguel Martinez; de planning voor deze groep
verloopt niet via DigiDuif.
SCHAKEN EN SCHAAKTOERNOOI
Het tweede blok schaaklessen, voor kinderen
die zich hebben aangemeld, is meteen na de
kerstvakantie van start gegaan. Schaakmeester
Vincent Vleeming (SG Max Euwe) geeft op de
maandagmiddag vanaf 14:10 uur vervolglessen
om de leerlingen nog beter voor te bereiden op
het schaaktoernooi. Deze lessen gaan door tot
en met 5 februari. Op woensdag 7 februari is
het dan zover en mogen we met ons team de
ESV op het Enschedese schaaktoernooi gaan
vertegenwoordigen.
MUZIEKIMPULS EN PROGRAMMEERLESSEN
Deze maand zijn regelmatig docenten van
Kaliber Kunstenschool op de ESV te vinden. Zij
verzorgen, samen met de leerkrachten,
gevarieerde muzieklessen in de groepen. Ook
de workshops viool (groep 4) en ukelele (groep
5) zijn weer van start gegaan. Andere
workshops volgen nog!
De programmeerlessen, onder auspiciën van de
Lego Education & Innovation Studio (Saxion),
beginnen in februari weer. Deze sessies zullen
op school plaatsvinden.

BERICHT VANUIT DE PEUTEROPVANG:
Peuteropvang ESV vanaf 16 januari ook mogelijk op
dinsdag!
Onze peuteropvang bij ESV is nu ruim een jaar
open. We hebben een enorme groei meegemaakt
met de kindjes die bij ons komen spelen en leren.
Om deze reden bieden wij vanaf 16 januari, naast
de peuteropvang op de maandag en donderdag
ook opvang aan op de dinsdag.
Onze peuteropvang in het kort:
•Wij bieden opvang aan kinderen van 1.5 jaar tot 4
jaar.
•De opvangtijden zijn van 8.45 uur tot 12.45 uur.
Hierbij is verlenging mogelijk tot 13.45 uur.
•De opvang is inclusief gezonde lunch.
•Naast de vele leuke- en leerzame activiteiten
wordt er tevens Engels aangeboden.
Mocht u belangstelling hebben voor de
peuteropvang van ESV dan informeren wij u graag.
U kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor
op tel: 053 2304628 of een email sturen naar:
welkom@kinderdomein.nl. Uiteraard is het ook
mogelijk even binnen te lopen op de peutergroep.
Met vriendelijke groet,
Peuterleidsters ESV
Suzanne en Cora

