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KONINGSDAGVIERING EN MAKE A WISH
26 APRIL
Op donderdag 26 april vieren we met alle
kinderen Koningsdag. Het programma ziet er als
volgt uit: we blijven om 8.25 uur op het
schoolplein (de schooldeuren, ook bij de
onderbouw, blijven dicht). U kunt zich met uw
kind verzamelen op het plein, alwaar we starten
met het hijsen van de vlag, terwijl we het volkslied zingen. Vervolgens nemen alle leerlingen
deel aan ‘Fitlala’, de officiële Koningsdagdans,
voorgedanst door kinderen van groep 8.
Hierna vindt in alle groepen het koningsontbijt
plaats. Aansluitend is er voor alle groepen
afwisselend een activiteitenprogramma
samengesteld. Na de lunchpauze (vanaf 12.30
uur, niet eerder) wordt de kleedjesmarkt
opgebouwd. Hieraan mogen kinderen van de
groepen 3 tot en met 8 deelnemen. In verband
met de veiligheid van de kinderen is het niet
mogelijk om tijdens de kleedjesmarkt hapjes of
gerechten ter plaatse te maken/op te warmen.
Het gebruik van stroom kunnen wij helaas niet
meer bieden. Etenswaren zoals koekjes, cakejes,
etc. die van te voren zijn gemaakt, kunnen
uiteraard verkocht worden. De opbrengst is voor
de leerlingen zelf (zij mogen dit uiteraard ook
doneren aan het goede doel: ‘Make a Wish’). De
kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen onder
begeleiding van een volwassene (ouder/oma/
opa etc.) vanaf 12.30 uur de kleedjesmarkt
bezoeken.
Om 14.00 uur is de Koningsdag ten einde en
begint de meivakantie, die twee weken duurt.
Naast de Koningsdagviering wordt er gedurende
de dag een grote inzamelingsactie gehouden
voor de stichting Make a Wish.

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben een aantal
donateurs verzameld en samen met anderen een
sportieve recordpoging bedacht.
Tevens gaan zij een sponsorloop houden.
Tijdens de kleedjesmarkt zal er ook een donateursbox en een Make a Wish stand zijn voor extra
donaties. Alle donaties zijn welkom, hoe klein ook.
We hopen op een gezellige en sportieve dag en…
kom in het oranje!
Ontruimingsoefening

Afgelopen donderdag 12 april vond een algemene
ontruimingsoefening plaats.
Dit betrof een aangekondigde ontruiming waarbij
de kinderen rustig in rijen naar de verzamelplek op
de parkeerplaats moesten wandelen.
De school was in 6.47 minuten volledig ontruimd.
Onze BHV-ers hebben de oefening geëvalueerd en
zullen enkele aanpassingen aanbrengen in het
protocol.
Binnenkort zal er een tweede ontruimingsoefening
plaatsvinden, ditmaal onaangekondigd.
CITO-EINDTOETS
Volgende week worden de landelijke CITOeindtoetsen afgenomen. Deze staan gepland
op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april
2018. Er wordt getoetst op de volgende
onderdelen: taal, rekenen en wereldoriëntatie. Op
school hebben we in verband met de toets-tijden
de pauzes aangepast. We wensen onze leerlingen
veel succes.

SCHOOLFOTOGRAAF
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf op de ESV
om van alle kinderen foto's te nemen. Er
worden tevens groepsfoto's gemaakt. De
fotosessie zal plaatsvinden op 15 en 16 mei
2018. U ontvangt nog nader bericht hierover.

DOORGEVEN VAN MUTATIES
Wij verzoeken u eventuele wijzigingen, zoals
verhuisberichten, telefoonnummers etc. gedurende
het schooljaar, zo spoedig mogelijk aan ons door te
geven. U kunt een bericht sturen aan:
jacqueline.dedeugd@esv-school.nl

VERKEERSEXAMEN
Donderdag 5 april jl. vond het landelijke
verkeersexamen in groep 8 plaats. Dit betrof
een theorie- en praktijkexamen.
Tot ons aller vreugde kunnen we melden dat
iedereen geslaagd is!
VAN HARTE GEFELICITEERD GROEP 8!

AANMELDING BROERTJES/ZUSJES
Voor de aanmelding van broertjes en zusjes op de
ESV dienen ouders zelf zorg te dragen. Gezien de
lengte van de wachtlijsten voor de komende jaren
verdient het aanbeveling om kinderen zo spoedig
mogelijk aan te melden.
ACTIVITEITENAGENDA
17/04 Cito Eindtoets groep 8
18/04 Cito Eindtoets groep 8
19/04 Cito Eindtoets groep 8
19/04 ESV theater groep 4
26/04 Viering Koningsdag
27/04 Koningsdag (leerlingen vrij)
27/04 Start meivakantie
13/05 Laatste dag Meivakantie
15/05 Schoolfotograaf
16/05 Schoolfotograaf
16/05 Spreekuur maatschappelijk werk
16/05 Schoolbeeballtoernooi ( groep 4/5)
20/05 1ste Pinksterdag
21/05 2de pinksterdag
22/05 Start themaweek

Bezoekerscentrum Hof Espelo, Landschap Overijssel
Op landgoed Hof Espelo, tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede, organiseren wij elke maand een leuke, groene
kinderactiviteit. We gaan bijvoorbeeld hutten bouwen in het speelbos, hout sprokkelen en een vuurtje maken,
uilenballen pluizen of lammetjes aaien. Kinderen vinden het heerlijk om lekker actief buiten te zijn! Met al hun
zintuigen snuiven ze de natuur uit hun eigen ‘achtertuin’ op.
Onze activiteiten zijn;
- Meestal voor kinderen van 4 -12 jaar
- Op woensdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur (tenzij anders vermeld)
- Laagdrempelig; €2,50 per kind
- Zo veel mogelijk buiten en met zo min mogelijk papier
- Altijd leuk maar stiekem ook leerzaam
18 april: Sporen zoeken op Hof Espelo
Afgeknabbelde boompjes, pootafdrukken, drollen of looppaadjes… welke sporen kun jij ontdekken? Op
woensdagmiddag 18 april gaan we op landgoed Hof Espelo op zoek naar diersporen. Wie heeft er daar gepoept?
Misschien vind je wel veren, haartjes of krabsporen. Al speurend ontdek je welke dieren er allemaal in het bos
leven. De middag is van 15.00 tot 17.00 uur, vooraf aanmelden is niet nodig. Kijk op onze website voor meer
informatie: http://www.landschapoverijssel.nl/kinderactiviteit-sporen-zoeken

