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FELICITATIES VOOR DE ESV
In november hebben we ons predikaat ‘Early
Birdschool’ na een succesvolle visitatie
geprolongeerd.
Via de nieuwsbrief van EP-Nuffic ontvingen we
de volgende gelukwens:

Men was enthousiast over het vvto-onderwijs en het
niveau van het Engels van de leerlingen. De
directievoorzitter, de heer Freddy Weima, gaf aan
dat het een leerzame ervaring voor hen was
geweest! Op de foto’s een impressie van het bezoek.

EP-Nuffic feliciteert de volgende vvtoscholen met het (opnieuw) behalen van
het vvto-keurmerk:
- Eben Haëzerschool te Ottoland
- Enschedese Schoolvereniging
- Edese Schoolvereniging
Daarnaast is het kwaliteitskeurmerk van
EarlyBird opnieuw erkend en verlengd
tot 2019. Van harte gefeliciteerd!
BEZOEK VAN DIRECTIE VAN EP-NUFFIC
OP 19 JANUARI JL.
De ontwikkeling van het vroeg
vreemdetalenonderwijs op de ESV is niet
onopgemerkt gebleven in Den Haag, alwaar
het EP-Nuffic zetelt. Deze organisatie beijvert
zich voor het stimuleren van
internationalisering. Zie voor meer informatie:
https://www.epnuffic.nl/primair-onderwijs
Op donderdag 19 januari kregen we bezoek
van de voltallige directie, die tijdens een
werkbezoek diverse vormen van
talenonderwijs op school heeft aanschouwd.

SCHOOLFRUIT
Zoals eerder gemeld is het tijdstip van fruitlevering
gewijzigd. De kinderen krijgen het schoolfruit thans
op woensdag, donderdag en vrijdag. Het schoolfruit
is een gezonde aanvulling op de (ochtend)pauzehap.
SCHAKEN
Met ingang van 16 januari zijn de naschoolse
schaaklessen weer begonnen, voor de kinderen die
zich hebben aangemeld. Deze lessen, gegeven door
meneer Vincent en meneer Yannick van
Schaakgenootschap Max Euwe, zijn op de maandag
en dinsdag vanaf 14.05 uur. De lessen zijn bedoeld
als ‘toernooitraining’ voor het schoolschaaktoernooi.
Helaas is nog niet bekend wanneer dit plaatsvindt.
Zodra hierover uitsluitsel binnen is zullen we u
uiteraard berichten.
HERINNERING: STUDIEDAG
Morgen, dinsdag 24 januari, heeft het team een
studiedag. Dit betekent dat alle leerlingen vrij zijn.

BASKETBALTOERNOOI
Tijdens de kerstvakantie vond in de Diekmanhal het
jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi plaats. Onze
teams, bestaande uit jongens en meisjes uit de
groepen 7 en 8, drongen helaas niet door tot de
finaleronde, maar hebben wel een hartverwarmende
inzet getoond en toch nog menige partij gewonnen.
Goed gedaan!
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 1 een levende kerststal op
het podium en speelde het schoolorkest op fraaie
wijze enkele kerstliederen. 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 kerstontmoeting voor de ouders
perfect hebben georganiseerd. Groepsouders Karin
Kamphuis en Anne Vleeschouwer hadden de
(coördinatie-)touwtjes strak in handen. 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!!
MENEER RONALD 50 JAAR; GEFELICITEERD!
Op dinsdag 10 januari vierde onze conciërge,
meneer Ronald, zijn 50e verjaardag. Collega’s
hadden in de hal van de school een fraaie Abrahamin-stijl geplaatst, zie de foto.

RAPPORTEN
Wit u ervoor zorgen dat het rapport (indien dit nog
in uw bezit is) per omgaande bij de groepsleerkracht ingeleverd wordt? Het eerste rapport
ontvangen de kinderen op vrijdag 3 februari. De
rapportbesprekingen vinden plaats op 6 en 7
februari. U kunt sinds vorige week reeds afspraken
hiervoor inplannen via DigiDuif. In deze periode
starten ook de adviesgesprekken voor ouders en
leerlingen van groep 8. Afspraken hiervoor maakt
juf Liz; de planning voor deze groep verloopt niet
via DigiDuif.
EEN GEZONDE EN LEUKE TRAKTATIE
In onze school zien we dat kinderen steeds vaker
een gezonde en originele traktatie aan klasgenoten
en leerkrachten geven. Hieronder een voorbeeld.

PARKEREN RONDOM DE SCHOOL
De laatste tijd zijn er klachten van buurtbewoners
binnengekomen over foutgeparkeerde auto’s.
Vooral op Het Ankrot was dit het geval. Een auto
die een uitrit verspert is natuurlijk niet prettig. We
vragen u met klem op de daarvoor bestemde
plekken te parkeren!
SPEELPLAATS VOOR PEUTEROPVANG ESV
KINDERDOMEIN
Vanaf september 2016 beschikken we op onze
locatie over peuteropvang, in samenwerking met
Kinderdomein. 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 wordt ook
Engels aangeboden.

Lees meer op
www.esvkinderdomein.nl/term/peuteropvangpeuterspeelzaal
Om de peuters een eigen, veilige speelplek te
bieden wordt op ons terrein voor de school een
speelplaats gecreëerd. Vandaar het hekwerk dat
recentelijk is geplaatst. Binnenkort wordt de
speelplaats ingericht.
STALLEN VAN FIETSEN IN DE
BUITENBERGING
Uiteraard kan het voorkomen dat een fiets een
nacht gestald moet worden in de buitenberging
achter de fietsenstalling. Dit mag alleen in overleg
met de conciërge, meneer Ronald én slechts voor
één nacht. Wilt u er in dat geval voor zorgen dat de
fiets de volgende morgen opgehaald of buitengezet
wordt?
ACTIVITEITENAGENDA
24/01 Studiedag – leerlingen zijn vrij!
26/01 ESV-theater groep 8 (om 13.15 uur)
30/01 Techniekweek onderbouw
03/02 Rapporten mee
06/02 Tienminutengesprekken (m.u.v. gr. 8)
07/02 Tienminutengesprekken (m.u.v. gr. 8)
15/02 Spreekuur maatschappelijk werk
16/02 ESV-theater groep 6 (om 13.15 uur)
17/02 Leerlingen vrij / Eerste dag Krokusvakantie
24/02 Laatste dag krokusvakantie

OUD-LEERLING
Thomas Bakker, oud-leerling van de ESV, was het
afgelopen jaar de beste student maritieme techniek
aan de Technische Universiteit Delft. Thomas heeft
van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen de Jong Talent aanmoedigingsprijs
gekregen. Van harte gelukgewenst!

