THEMAWEKEN ‘OLYMPISCHE
WINTERSPELEN’
De school stond in het teken van de
Winterspelen tijdens de afgelopen weken. We
hebben het thema gezamenlijk geopend en
afgesloten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat
in de verschillende klassen is gedaan. In de hal
was een centrale ‘display’ met onder meer een
overzicht van de medaillewinnaars.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Hierbij herinneren wij u eraan dat de tweede
betalingstermijn van de ouderbijdrage eindigt op
15 maart 2018. Wij verzoeken u vriendelijk om op
tijd te betalen.
REMINDER: STUDIEDAG 13 MAART AS.
Zoals in het jaaroverzicht is vermeld is de
eerstvolgende studiedag voor het team op dinsdag
13 maart. De kinderen hebben die dag géén
school. Binnen onze BSO wordt een
opvangmogelijkheid voor deze dag aangeboden.
EXAMEN COMPUTERTYPEN
Vandaag doen 9 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8
examen voor het 10-vinger-blind computertypen.
We hebben vernomen dat alle kinderen het
proefexamen glansrijk hebben doorstaan. We gaan
er dan ook vanuit dat zij vandaag allemaal slagen.
De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdagmiddag 22 maart vanaf 14.15 uur.

KOM OP TIJD!
We hebben geconstateerd dat de laatste tijd
veel leerlingen regelmatig te laat in de klas
arriveren. Dit is bijzonder hinderlijk voor de
leerkrachten, omdat de les wordt verstoord, het
kind zelf (het mist een deel van de instructie en
vindt het vervelend zo laat binnen te komen) en
anderen die in de school werken. Vooral ouders
en kinderen die na half negen door het
speellokaal lopen werken bijzonder storend op
de yogales.
De leerplichtambtenaar beschouwt veelvuldig te
laat komen als een vorm van verzuim en zal niet
aarzelen actie te ondernemen tegen de
betreffende ouders. Regelmatig wordt onze
administratie gecontroleerd op lesverzuim.
We vertrouwen er dan ook op, dat onze
leerlingen op tijd op school aanwezig zijn. Het is
in het belang van alle partijen, de kinderen
voorop!

SCHOOLFRUIT
De levering van schoolfruit eindigt eind april. Tot
aan de meivakantie krijgen de kinderen nog drie
keer per week fruit en wel op woensdag,
donderdag en vrijdag.
ATTENTIE: PARKEREN ROND DE SCHOOL
Recentelijk zijn weer klachten van buurtbewoners
binnengekomen omtrent foutief parkeergedrag van
ouders van de ESV. Wij vragen u met klem alleen
op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren en
vooral geen uitritten te blokkeren met uw voertuig.
Hiermee kunnen we veel ergernis voorkomen. De
ESV stelt prijs op een goede relatie met de buurt;
we verwachten dat ouders daar ook hun bijdrage
aan leveren.
SCHAAKTOERNOOI
Op 7 februari vond in Buurtcentrum ‘Het Ni-je
Terphoes’ aan de Noordhollandstraat het
Enschedese Basisschoolkampioenschap

Schaken plaats, georganiseerd door SG Max
Euwe. Er namen ruim 90 kinderen deel aan dit
toernooi, waarvan 12 van de ESV, uit de
groepen 3, 4, 5 en 7. Zij hielden zich kranig
staande te midden van het overwegend oudere
deelnemersveld (uit de bovenbouwgroepen 67-8). Een compliment aan alle deelnemers;
jullie waren echte ESV-ambassadeurs!
Maar liefst vier kinderen van de ESV vielen in
hun leeftijdscategorie in de prijzen: Sophie van
der Vegte (groep 3) werd 3e van haar
leeftijdgenoten, Anatoly Ilin (groep 4) werd 1e
in zijn categorie, met daaropvolgend Richard
ter Horst (eveneens groep 4) op de 2e plaats,
terwijl Evgeny Ilin (groep 7) beslag legde op de
3e plaats. Zij hebben de volgende dag aan de
hele school trots hun medaille of beker
getoond. Gefeliciteerd!
HANDBAL
Op vrijdag 23 maart aanstaande (tijd: 10.15 –
14.00 uur) organiseren we weer het traditionele
ESV-handbaltoernooi voor de groepen 6, 7 en
8, dat zal plaatsvinden in de Deppenbroekhal in
de Rijnstraat. U ontvangt nader bericht
hierover. We hopen op hulp van ouders bij de
organisatie! U kunt zich aanmelden via:
miguel.martinez@esv-school.nl.
MUZIEK OP DE ESV
In verschillende groepen zijn de afgelopen
weken workshops ‘instrument bespelen’
verzorgd door docenten van de muziekschool.
Zo hebben de kinderen in groep 4 opgetreden
voor de hele school om hun vioolspel te laten
horen en werd in groep 5 de ukelele bespeeld.

PBS
Op 31 januari jl. vond de ouderavond over
Positive Behavior Support plaats. U treft
binnenkort de presentatie van Monique Baard
aan op onze website.
PROGRAMMEERLESSEN LEGOSTUDIO
SAXION
De ESV werkt samen met de Lego Education &
Innovation Studio. Medewerkers van de
Legostudio verzorgen lessen aan de groepen 5
tot en met 8. Vorig jaar geschiedde dit in de

locatie van Saxion. Dit jaar vinden de lessen plaats
in ons gebouw. De benodigde materialen worden
daarvoor naar school gebracht. De LEGO-lessen
zullen aan het nieuwe rapport gekoppeld worden.
(middels het kopje 21st Century Skills) De eerste
lessen starten in de week na de Krokusvakantie.
CONFERENTIE VROEG
VREEMDETALENONDERWIJS (VVTO)
Tijdens de tweejaarlijkse conferentie vvto, die dit
jaar op 23 maart in Nieuwegein plaatsvindt, zullen
Kathleen Moore en Paul Groot (samen met een
collega-directeur uit Amsterdam) workshops
verzorgen over resp. de lespraktijk en
kwaliteitsbeleid vreemdetalenonderwijs.
De minister van onderwijs, Arie Slob, heeft een
Kamerbrief geschreven naar aanleiding van een
grootscheeps onderzoek naar de effecten van
vreemdetalenonderwijs in de basisschool. Volg
deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstu
kken/2017/12/20/kamerbrief-over-reactie-oponderzoeksrapport-zicht-op-vroegvreemdetalenonderwijs
In dit kader is meer onderzoek verricht. Voor meer
informatie kunt u zich desgewenst wenden tot Paul
Groot.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEPEN 1

Ook in groep 1 zijn de Olympische Winterspelen
duidelijk aanwezig. De leerlingen hebben thuis
fotomateriaal verzameld en het prikbord ermee
versierd. Via het Digibord hebben we kennis
gemaakt met de diverse onderdelen van de
Olympische Winterspelen. De kinderen kunnen al
een groot aantal sporten benoemen! We hebben in
de klas zelfs een heuse skipiste gebouwd met
skiërs en een spiegelgladde, glinsterende
bobsleebaan. De kinderen hebben zichzelf
getekend op schaatsen en op ski’s en de gang is
omgebouwd tot curlingbaan met bezempjes en al.
De vloer heeft nog nooit zo geglommen…!
Tot slot hebben de leerlingen een feestelijke
olympische hoed gemaakt.

Winterspelen, worden allerlei activiteiten
gecreëerd op verschillende vragen die zij zelf
hebben bedacht. Oftewel, het leeft in de school!
Nu mogen de kinderen eerst genieten
van een welverdiende vakantie. Graag zien we
iedereen weer fris en gezond terug op maandag 5
maart. Na de vakantie zullen de kinderen ook 6
dinsdagen blokfluitles krijgen van Kaliber
Kunstenschool. Dat betekent dus ook na de
vakantie weer volop leuke dingen.
GROEP 4
Groep 4 is het jaar muzikaal begonnen. De
kinderen hebben allemaal tegelijk vioolles gehad
van Manuela Tannemaat. In zes lessen hebben ze
een aantal liedjes ingestudeerd en uitgevoerd voor
de kinderen van school. Het was een groot succes.
Heeft uw kind zin om viool of een ander instrument
te spelen dan is het mogelijk om bij
Kaliberkunstenschool een (gratis) proefles aan te
vragen.

GROEP 2
De leerlingen van groep 2 hebben gewerkt aan
een bobsleebaan. De hele week zijn er op deze
baan fantastische wedstrijden gehouden en een
aantal keren ook een olympische medaille
behaald. Het was een spannende week!

GROEP 5
Groep 5 weet veel over de Olympische Spelen.
Over de ringen, de sporten en de landen. Ook
hebben de leerlingen eigen sporten bedacht, zoals
ski-voetbal. Ook de atlas heeft geen geheimen
meer voor groep 5. In de atlas zijn de plaatsen
opgezocht waar de Spelen allemaal gehouden zijn.

GROEP 3
Onze school en dus ook groep 3 verkeert al
enkele weken in Olympische sferen. Binnen het
thema van onze themaweek Olympische

GROEP 6
Groep 6 heeft de laatste twee weken hard gewerkt
aan het thema Olympische Winterspelen. Ze
moesten in groepjes van 2 of 4 een opdracht doen.
Ze konden uit 6 opdrachten kiezen. Met rekenen
zijn we begonnen met breuken. De tijd vliegt
voorbij want zonder dat je het weet zijn we al
halverwege groep 6. Het tweede boek van taal en
rekenen is al uit de kast gehaald.

GROEP 7
De eerste periode van 2018 zit er op en ook de
M7 toetsen! We hebben er hard voor gewerkt
en hebben de eerste resultaten in een mooi
nieuw rapport mogen ontvangen. Nu zijn we
vol op bezig met de themaweken van de
Olympische Winterspelen. We volgen alle
Nederlanders op het digibord en houden de
medailles stipt bij van onze oranje kanjers!
Straks lekker de voorjaarsvakantie in en vlak er
na hebben we alweer feest: juf Tamara wordt
27 jaar (6 maart) en dat gaan we onder andere
vieren met een workshop Zumba in de klas! We
hebben er ontzettend zin in, maar nu eerst
genieten van een welverdiende vakantie! Fijne
vakantie iedereen!
GROEP 8

Verkeersexamen

Op donderdag 5 april 2018 vindt het landelijke
verkeersexamen plaats.
Op die dag gaan de leerlingen twee examens
afleggen: een theoretisch en praktisch
examen. We gaan hier uiteraard eerst voor
oefenen. En wel op donderdag 15 en 22 maart
en 3 april 2018.Tussen 12.30 en 13.30 willen
we gaan fietsen. Welke ouders fietsen er graag
mee?
DE DENKTANK
In de Denktank zijn de groepen 4/5 en 6/7
bezig geweest met programmeren. De groepen
4/5 hebben geleerd om met enen en nullen
hele teksten te schrijven en ze hebben de
beebots en robots alle hoeken van het leerplein
laten zien. Als laatste hebben ze PC's uit elkaar
gehaald om eens te kijken wat er allemaal in
zit. Groep 6/7 zijn bezig geweest met het
bouwen van Lego Mindstorms. Deze zijn nu
klaar om geprogrammeerd te worden, wat we
na de vakantie gaan doen. Groep 8 heeft een
nieuwe Olympische sport ontwikkeld. De
resultaten waren veelbelovend en uitermate
creatief!

OPROEP VAN SKIP WACCARI (stagiair gym)
Beste mensen,
Nadat ik de eerste opdracht zag voor Expeditie
Robinson kon ik het niet laten om mezelf op te
geven! Wat lijkt mij dit een mooie uitdaging!
Meester Mowgli wil je toch terugzien in zijn
natuurlijke habitat? Het enige wat ik van jullie
nodig heb zijn stemmen!!! Stem nu op mij via
https://www.expeditierobinson.nl/profiel/88 en
bevestig via je mail! Je kan mij ook opzoeken via
Facebook!Alvast heel erg bedankt en delen wordt
zeer gewaardeerd!
ESV-ORKEST
Na de vakantie gaat het ESV-orkest van start.
Dorothea Mertin (vioolpedagoge en violiste van het
orkest van het oosten) zal de kinderen die
meedoen in een aantal lessen de fijne kneepjes van
het samenspelen bijbrengen! De repetities
beginnen op 12 maart en tussen 14.15 uur en
15.14 uur plaatsvinden. De kinderen die
meedoen moeten noten kunnen lezen en een
motivatie schrijven. Ze kunnen deze motivatie voor
of op dinsdag 6 maart inleveren bij Harmen Lucas
(leerkracht groep 4).

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HEEL FIJNE
KROKUSVAKANTIE EN WE BEGROETEN
ELKAAR WEER OP MAANDAG 5 MAART!

