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GROEPSBEZETTING EN ANDERE TAKEN
VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018
In onze school werken we met een groot team
samen aan de ontwikkeling en ondersteuning
van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen.
Dat gebeurt niet alleen in de groepen, maar
ook daarbuiten. Zo streven we ernaar een
passend aanbod voor alle kinderen te
realiseren. Elk jaar bekijken we hoe de
personele inzet eruit gaat zien. Ten opzichte
van afgelopen schooljaar zijn er enkele
mutaties in onder- en bovenbouw. Daarnaast
nemen we afscheid van juf Rieneke Hijink, die
een fulltime baan op OBS De Broekheurne
kreeg aangeboden. Hartelijk dank en veel
succes! Juf Myrthe Soer is naast onderwijsassistent volgend jaar ook leerkracht in de
groepen 1 en 5. Zij heeft sinds ruim een jaar
volledige bevoegdheid als leerkracht PO. We
heten haar hartelijk welkom in haar
gecombineerde functie op de ESV. Juf Ilse van
Aalst is volgend jaar werkzaam in groep 8 en
geeft daarnaast les aan individuele kinderen, in
het kader van passend onderwijs.
Hieronder volgt een overzicht van alle functies
en taken binnen onze school:
Groepstaken
Groep 1:
Claudia Neef ma/di/wo/do;
Myrthe Soer vr
Groep 1:
Nanda Brons ma/di/vr;
Annemie Kroeze wo/do
Groep 2:
Bertine Stroink ma/di/vr;
Josée Bertelink wo/do
Groep 3:
Martine van Uhm ma/di/wo;
Mascha Pongers do/vr
Groep 4:
Harmen Lucas ma/di/wo/do;
Marlinde Kompanje vr
Groep 5:
Inge Burghouts ma/di/wo/vr;
Myrthe Soer do
Groep 6:
Liz van der Heijden
Groep 7:
Tamara Scheer
Groep 8:
Miguel Martinez ma/di/wo;
Ilse van Aalst do/vr

Onderwijsondersteuning en begeleiding
Leerkrachten Passend Onderwijs:
Ilse van Aalst en Marlinde Kompanje
Plusgroep ‘De Denktank’: Petra Bunnik
Vroeg Engels (VVTO-E): Kathleen Moore
Bewegingsonderwijs: Sanne Levink en
Evelyn van Doorn
Yoga: Renée Ophuis
Klassenassistentes: Agnes Krol, Myrthe Soer en
Vildan Ozceylanoglu
Administratieve en algemene ondersteuning
Management- en bestuursondersteuning:
Jacqueline de Deugd
Conciërge: Ronald Knobbe
Coördinatie leerlingenzorg
Zorgcoördinator en remedial teaching: Trudy
Amelink (ma, di, do)
Directie
Directie: Paul Groot (ma t/m do)
Waarnemend directeur: Miguel Martinez (do/vr)
FESTIVITEITEN ROND HET 90-JARIG
JUBILEUM

Van 7 tot en met 10 juni hebben we het 90-jarig
jubileum van de Enschedese Schoolvereniging
gevierd. Dit ging gepaard met vele activiteiten. Zo
startten we op woensdag 7 juni met het oefenen
en presenteren van circusacts in een prachtige
voorstelling met Circus Tadaa! De uitvoering vond
plaats in de Deppenbroekhal en was een daverend
succes. De dag daarna vonden kunstzinnige
activiteiten in de hele school plaats. Kinderen
konden gedurende de dag uit een groot aantal
workshops kiezen, die werden verzorgd door

leerkrachten, ouders en beeldend kunstenaars.
Op vrijdag stond de sportdag op het
programma, die echter door de slechte
weersvooruitzichten moest worden verplaatst
naar vandaag, 30 juni. Gelukkig kon deze nu
wel doorgaan.

gelegd op de 2e, 3e en 4e plaats. Ook was er nog
een 4e plaats bij groep 5-6. Onze teams namen vijf
van de acht bekers mee naar school!
Alle teams zijn gehuldigd op de dag na het
toernooi. Alle kinderen kregen, om dit heugelijke
feit te vieren, een ijsje.

VAKANTIEROOSTER 2017-2018
Vakantie

Periode

Herfstvakantie

zaterdag 21-10-2017 tot en met
zondag 29-10-2017

Kerstvakantie

zaterdag 23-12-2017 tot en met
zondag 07-01-2018

Voorjaarsvakantie vrijdag 23-02-2018 tot en met
zondag 04-03-2018

‘s Avonds was een groot feest met ouders,
bestuur en team in De Kleine Willem. Hier
gingen de voetjes van de vloer!
Zaterdag 10 juni ontvingen we rond 12 uur
oud-bestuursleden en oud-collega’s tijdens een
genoeglijke lunch, bij welke gelegenheid het
jubileumboekje, geschreven door Wim
Hamberg, werd gepresenteerd. Vervolgens
konden oud-leerlingen elkaar ontmoeten tijdens
de reünie, van 14 tot 17 uur. Het was een
geslaagde feestweek, met dank aan de
commissie, bestaande uit Josée Ligteringen,
Bub van Heek, Pieter Schut, Manon Meihuizen,
Mascha Pongers en Liz van der Heijden.

SPORTIEVE SUCCESSEN
In de maand juni vinden in Enschede twee
(school-)sporttoernooien plaats: beeball en
hockey. Tijdens beide toernooien oogstte de
ESV grote successen. Beeball, dat wordt
georganiseerd door de gemeente en Tex Town
Tigers, is bedoeld voor de kinderen in de
groepen 4 en 5. Uit heel Enschede doen teams
mee, zo’n 65. De ESV slaagde erin, evenals in
2015, de eerste plaats te behalen en daarmee
kampioen van Enschede te worden.
Ook bij het hockeytoernooi, op de velden van
EHV, sloeg de ESV een meer dan goed figuur:
in de categorie groep 5-6 werden we
kampioen, terwijl bij groep 7-8 beslag werd

gelegd

Pasen

zaterdag 30-03-2018 tot en met
maandag 02-04-2018

Meivakantie

vrijdag 27-04-2018 tot en met
zondag 13-05-2018

Pinksteren

zaterdag 19-05-2018 tot en met
maandag 21-05-2018

Zomervakantie

zaterdag 21-07-2018 tot en met
zondag 02-09-2018

SCHOOLFOTO’S
Heeft u de schoolfoto’s al besteld? Zo niet, dan
kunt u dit doen via de uitgereikte inlogcode op de
website: www.schoolfotosvaningrid.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
schoolfotograaf via:
schoolfotosvaningrid@gmail.com of telefonisch:
Tel. 06-27224470.

EINDEJAARSLUNCH
beter bekend als: KNAKWORSTDAG!
Op dinsdag 18 juli is het weer zo ver: de
traditionele eindejaarslunch, beter bekend als
‘knakworstdag’. Deze wordt verzorgd door de
(groeps)ouders van groep 6. Alle kinderen van de
school worden getrakteerd op heerlijke broodjes
knakworst, een pakje drinken en vers schepijs.
Om deze lunch zo gezellig mogelijk te laten
verlopen zijn wij nog op zoek naar diverse
hulpouders. Wie heeft er gelegenheid voor het
bieden van een helpende hand bij de
voorbereidingen van de lunch? Daarnaast zijn we
op zoek naar een aantal ouders die het leuk vinden
om de kinderen te schminken. U kunt zich opgeven
bij de groepsouders van groep 6:
Grazyna Bober-Bruijn (grazyna.martin@kpnmail.nl)
of Ineke Noyons (inoyons@hotmail.com).
We danken de ouders van groep 6 alvast hartelijk
voor hun inspanningen.

VANUIT DE MR
Hierbij willen de nieuwe ouders die zitting
hebben in de MR zich voorstellen:
“Ik ben Shirley, 36 jaar, mama van Indy uit
groep 5, bonusmama van Jesse en Julian,
vriendin, en eigenaresse van Flawlash.
Omdat ik altijd bezig ben, maar nooit druk, kom
ik graag als ouder het MR team versterken! Een
goed functionerende MR is erg essentieel voor
de ontwikkeling en organisatie van de ESV.
Vanuit mijn kritische en open vizier zal ik een
bijdrage leveren die ouders van mij mogen
verwachten.
Wanneer je als ouder input wil geven over
zaken die de MR aangaat, aarzel dan niet om
mij aan te spreken.”
“Ik ben Carine Modderman-Akkerboom, 39 jaar
en moeder van Fiene (groep 5) en

Valentijn (groep 3). Sinds begin dit schooljaar heb
ik mij aangesloten bij de MR, omdat ik graag iets
voor de school en kinderen wil betekenen. Ik ben
gewend om zaken vanuit verschillende
invalshoeken te bekijken en zal dit bij de MR
vraagstukken ook doen, waarbij het belang van het
kind voor mij voorop staat. Mocht je vragen hebben
voor de MR, dan spreek mij aan op school of stuur
mij een mail (carine@mailcompany.nl)”
ACTIVITEITENAGENDA
03/07 Start Giethoornkampen
07/07 Vrije vrijdag groepen 1 t/m 3
12/07 Spreekuur maatschappelijk werk
14/07 Einde Giethoornkampen
14/07 Rapporten mee
18/07 Knakworstdag
19/07 Afscheidsavond groep 8
20/07 Uitzwaaien groep 8
21/07 Laatste schooldag

