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START VAN HET SCHOOLJAAR
We zijn vorige week met veel zin begonnen
aan het nieuwe schooljaar. Het is alsof we
nooit zijn weggeweest! In alle groepen hangen
nu mooie touchscreenborden, waar iedereen
met veel plezier mee aan de slag is gegaan.
Deze week zijn de yogalessen met juf Renée
en het vvto-Engels met Miss Kathleen weer
begonnen.
De ochtendpauze is niet meer om 10 uur,
maar om kwart over 10. Hieronder het
(licht) aangepaste rooster:

SCHOOLGIDS EN JAAROVERZICHT
2016-2017
Vanaf eind juli is op onze website www.esvschool.nl de nieuwe schoolgids en het
jaaroverzicht voor het schooljaar 2016-2017 te
vinden. Omdat toen nog niet alle data bekend
waren is het jaaroverzicht inmiddels aangepast
en bijgewerkt. Hierin vindt u onder meer de
vakanties, studiedagen, de themaweken,
voorstellingen van het ESV-Theater,
evenementen, enzovoorts. Ook de data van de
bezoeken van de groepen 5 tot en met 8 aan
de Lego Education & Innovation Studio (LEIS)
staan vermeld. Deze zijn alle onder schooltijd.
De studiemiddagen voor de leerkrachten in de
LEIS zijn echter later op de middag; dus niet
onder lestijd.
Het komende schooljaar zijn er vier
studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn:
22 september 2016
22 november 2016
24 januari 2017
13 april 2017

De groepen 1, 2 en 3 hebben op de volgende
vrijdagen GEEN school: 16 september 2016,
11 november 2016, 9 december 2016, 3 maart 2017,
19 mei 2017, 23 juni 2017, 7 juli 2017.
Belangrijk!!
Het tijdstip van het ESV-Theater is gewijzigd.
Met ingang van dit schooljaar vindt de
voorstelling van de groepen ’s middags, vanaf
13.15 uur, plaats.
ONDERWIJSASSISTENTEN EN VERDERE
ONDERSTEUNING
Deze week is juf Myrthe Soer, onze nieuwe
onderwijsassistente, begonnen met haar
werkzaamheden in de groepen 5 tot en met 8. Juf
Agnes concentreert zich op de groepen 3 en 4,
terwijl juf Vildan in de kleutergroepen meehelpt.
Juf Ilse van Aalst heeft de begeleidingsuren voor
zorgleerlingen van juf Annemieke overgenomen. Zij
doet dit op dinsdag, woensdag en donderdag. Elke
vrijdag geeft zij les in groep 2.
Juf Trudy is onze zorgcoördinator en verzorgt
daarnaast, als vanouds, de remedial teaching op
maandag, dinsdag en donderdag. Juf Marlinde
verzorgt op woensdag individuele begeleiding voor
kinderen. Op diezelfde dag neemt juf Petra de
kinderen van De Denktank onder haar hoede.
U ziet, behalve de begeleiding in de groepen kennen
we een veelzijdige ondersteuning voor onze kinderen
op de ESV.
INFORMATIEAVOND 13 SEPTEMBER AS.
Evenals vorig jaar hebben we een centrale
informatieavond en wel op dinsdag 13 september
aanstaande. De eerste sessie begint om 19.30 uur
voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4 en
duurt tot 20.15 uur. Er is dan een wisselpauze (met
koffie en thee) van 30 minuten, waarna om 20.45
uur de voorlichtingsavond voor de
groepen 5 tot en met 8 start. Om 21.30 uur is de
avond ten einde. De voorlichting wordt gegeven in
de groepslokalen.

SOS-FORMULIER
U ontvangt deze week een nieuwe versie van ons
bekende SOS-formulier. Wilt u dit voor al uw
kinderen op de ESV invullen en zo spoedig mogelijk
inleveren bij de groepsleerkrachten? Het is
belangrijk dat we alle actuele gegevens van ouders
en kinderen hebben.
INLOOPTIJD KLEUTERGROEPEN
Voor de groepen 3 tot en met 8 gaat om 8.25 uur
de bel. De kinderen gaan samen met hun
leerkrachten naar binnen. Om half negen starten
vervolgens de lessen.
De kleuters uit de groepen 1 en 2 mogen vanaf 8.15
uur met hun ouders naar binnen. De juffen zijn op
dat tijdstip in hun lokaal. Ook hier beginnen de
lessen om half negen. We verzoeken u met klem om
niet vóór kwart over acht de school te betreden,
aangezien de leerkrachten dan nog niet in de groep
zijn en er dan een onoverzichtelijke situatie
ontstaat. We vertrouwen op uw medewerking in
deze. De toegangsdeur van de onderbouw is tijdens
schooltijd gesloten. U kunt zich in voorkomende
gevallen melden bij de hoofdingang.
BLOKFLUITLESSEN
Even voorstellen: mijn naam is Jeroen van Lexmond.
Ik ben docent blokfluit aan Kaliber Kunstenschool. Ik
verzorg al heel wat jaartjes blokfluitlessen. Veel
kinderen van de ESV zitten al wat langer bij de
blokfluitles en kunnen al heel mooi spelen.
De (groeps-) lessen blokfluit starten weer in
september. Er zijn verschillende lesdagen en
locaties. Er zijn proeflessen voor nieuwe
deelnemers. Uiteraard zijn jullie allemaal van harte
welkom om vrijblijvend een proefles te volgen De
data en tijden staan hieronder.
Oh ja…..uiteraard mag je vriendjes en vriendinnetjes
meenemen!

Het is fijn als ouders tijdens de eerste (proef)lessen
aanwezig kunnen zijn.
Blokfluitspelen is er voor jong en oud en op alle
niveaus. Zo zijn er ook mogelijkheden voor
jongeren en volwassenen. Bij voldoende
belangstelling start ik graag met (een groep)
pappa’s, mama’s en juffen en meesters!
Om een indruk te krijgen van blokfluitlessen heb ik
een korte kennismakingsvideo gemaakt. Deze
kunnen jullie vinden op YOUTUBE
Mocht je willen blokfluiten maar kan je niet op één
van de onderstaande data of plaatsen? Kijk dan
even op de website van Kaliber Kunstenschool of
neem contact op!

Jeroen van Lexmond
Docent blokfluit, traverso , ensemble
j.vanlexmond@kaliberkunstenschool.nl
06-34953751
ACTIVITEITENAGENDA
13/09 Informatieavond voor alle groepen
16/09 Vrije vrijdag groepen 1-3
22/09 Studiedag
28/09 Start Kinderpostzegelactie groep 7
28/09 Spreekuur maatschappelijk werk
30/09 Start werkweek Vlieland groep 8
03/10 Einde werkweek Vlieland groep 8

