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HALLOWEENOPTOCHT ESV
Zo’n 75 leerlingen van de Enschedese
Schoolvereniging hebben op dinsdag 31 oktober
meegelopen in een Halloweenoptocht. De avond
begon om 7 uur, met de flashmob, ’Griezelig
eng’ van Kinderen voor Kinderen. Daarna
trokken de kinderen, begeleid door ouders
leerkrachten, verkleed en geschminkt door ’t
Ankrot, Voortman-Amelink en Roombeek. Na
afloop, rond 8 uur, kregen allen een
griezelsnoepje. Halloween is een van oorsprong
Amerikaans feest. De naam "Halloween" is
afgeleid van All Hallows Eve, de avond voor
Allerheiligen, 1 november. In de Iers-Keltische
kalender begon het jaar op 1 november, dus
31 oktober was oudejaarsavond.
De Halloweenoptocht vormde de afsluiting van
een vvto-project binnen de school. Er zijn
voorafgaand aan de optocht Engelse lessen
gegeven rond het thema Halloween. Een en
ander sloot dit jaar mooi aan op het thema van
de Kinderboekenweek: ‘Griezelig eng’.

scholen uit de gehele regio gaven acte de
presence. Ons team was geselecteerd na een
voorronde op school. De ‘Mensa SlimmerIQuiz’
is een leuke, uitdagende quiz voor kinderen uit de
groepen 7 en 8 van de basisschool. Na een pittig
stel vragen kwam de jury rond 16.00 uur met de
uitslag. Ons team sleepte een keurige 3e plaats in
de wacht. Prima gedaan! We zijn trots op ze.

REMINDER: STUDIEDAG 22 NOVEMBER AS.
Zoals in het jaaroverzicht is vermeld is de
eerstvolgende studiedag voor het team op
woensdag 22 november. De kinderen hebben die
dag géén school. Binnen onze BSO wordt een
opvangmogelijkheid voor deze dag aangeboden.
NIEUWE UITDAGING VOOR JUF MARLINDE
Juf Marlinde Kompanje heeft dichtbij huis, in
Wierden, per 1 december aanstaande een baan
gevonden. Wij wensen haar veel succes en danken
haar voor haar inzet op de ESV. Over het
overnemen van haar taken zullen we u zo spoedig
mogelijk berichten. Uiteraard zorgen we voor een
goede overdracht.

TEAM ESV 3E PLAATS BIJ SLIMMERIQUIZ!
Op woensdagmiddag 8 november heeft een
ijzersterk team van de ESV, bestaande uit Pieter
Hunse (groep 7), Tijn Bruggink en Olivier
Mönnink (groep 8) deelgenomen aan de
regionale editie van de SlimmerIQuiz, die als
vanouds plaatsvond in de locatie Van der
Waalslaan van het Bonhoeffer College. Zo’n 20

SCHOOLREIZEN
Ieder jaar evalueren we het leerprogramma,
activiteiten en protocollen. Ook de schoolreizen
vallen hieronder. We hebben bekeken in hoeverre
deze nog voldoen aan de eisen van deze tijd en
gewijzigde, strengere veiligheidsvoorschriften. Op
basis van onze bevindingen hebben we in overleg
met bestuur en team de opzet van de schoolreizen
gewijzigd. Vanaf dit schooljaar gaan de groepen 1
tot en met 4 een dag op schoolreis. De groepen 5

tot en met 8 gaan elk 3 dagen naar Giethoorn.
Op deze wijze zijn er geen groepen meer in het
weekeinde op schoolreis. De werkweek van
groep 8 naar Vlieland blijft ongewijzigd van
opzet. Over de details van de schoolreizen
krijgt u te zijner tijd nader bericht.

VIERING SINT NICOLAASFEEST,
5 DECEMBER
Dit jaar bezoeken Sint Nicolaas en zijn gevolg de
Enschedese Schoolvereniging op dinsdag 5
december 2017. De goedheiligman arriveert om
8.35 uur bij school waar de kinderen hem hartelijk
zullen verwelkomen. Uw kind dient dus – als altijd!
– op tijd op school te zijn. Het is niet de bedoeling
dat er ouders bij de feestelijkheden in de hal en in
de klassen aanwezig zijn. De festiviteiten zullen tot
ca. 12.00 uur duren. ’s Middags hebben alle
kinderen vrij.

SCHOOLFRUIT
Onze aanvraag voor de verstrekking van
schoolfruit is gehonoreerd. Dus ook dit
schooljaar krijgen de kinderen 3 keer per week
fruit op school, tijdens de eerste pauze. De
‘fruitdagen’ zijn: dinsdag, woensdag en
donderdag. De periode loopt van november
2017 tot en met eind april 2018. Omdat we zelf
al begonnen waren met het uitdelen van fruit,
gaat dit naadloos over in de EUschoolfruitperiode.

KERSTVIERING OP 21 DECEMBER
Onze jaarlijkse kerstviering zal dit jaar op
donderdag 21 december van 17.00 – 19.00 uur
plaatsvinden.
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij vanaf 12.00
uur. Wij verwachten ze om 16.45 uur weer op
school, zodat we op tijd kunnen beginnen. Tijdens
het kerstdiner van de leerlingen is er voor de
ouders de traditionele kerstontmoeting. Nadere
informatie hierover volgt.

Een bericht van de Goedheiligman aan de
ouders van de kinderen in de groepen
1 t/m 5: DE JAARLIJKSE INPAKAVOND!
Geachte ouders/verzorgers,
Ook dit jaar heeft Sinterklaas het weer erg
druk. Alle cadeautjes moeten worden ingepakt
als surprise. Daarom nodig ik u uit, om dinsdag
28 november a.s. een surprise te maken voor
uw kind.
Dit kan tussen 19.00 en 20.30 uur. Komt u
s.v.p. bijtijds. De knutselmaterialen worden op
deze avond door de school verzorgd.
Per groep maken ouders – ongeveer – dezelfde
surprise, naar het voorbeeld van de leerkracht.
Hiermee voorkomen we, dat er erg grote
verschillen ontstaan tussen de diverse
surprises.
Naar ik heb gehoord, is de inpakavond elk jaar
weer een gezellige bijeenkomst. Natuurlijk staat
de koffie klaar. Ik hoop dat alle ouders komen
knutselen!
Met vriendelijke groet,
Sint Nicolaas

OUDERAVOND PBS OP 31 JANUARI 2018
In het jaaroverzicht staat te lezen dat er op
woensdag 31 januari as. om 20.00 uur een
ouderavond PBS in onze school plaatsvindt, die zal
worden verzorgd door onze schooltrainer, Monique
Baard.
Positive Behavior Support: we hebben duidelijke
gedragsverwachtingen van kinderen en
bekrachtigen dit gewenste gedrag op positieve
wijze. Tegenover één correctie staan vier
complimenten. Dit staat op een kaartje dat
iedereen in de school heeft. Door je bewust te
worden van dit feit ga je anders kijken naar de
leerlingen in de klas. Onze benadering is veranderd
naar zien wat wel goed gaat, in plaats van wat niet
goed gaat en daarop te reageren.
Mensen groeien van positieve aandacht en met
deze insteek hebben wij gekozen voor PBS. Een
schoolbrede aanpak die uitgaat van een positieve
benadering en gezamenlijk verantwoordelijkheid,
gebaseerd op drie pijlers: respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid. Kinderen zitten zo’n 25 uur
per week op school en gaan daarna naar huis of
oppas, bso, vereniging of anderen. Omdat kinderen
met verschillende benaderingen te maken hebben,
doen we ons best iedereen bij dit traject te
betrekken, vooral de ouders, omdat wij weten dat
school het niet alleen kan. In vergaderingen van de
kinderraad blijkt dat kinderen de afspraken van PBS
bijzonder waarderen! Tijdens de ouderavond
passeren alle facetten van PBS de revue.
U ontvangt binnenkort nader bericht over deze
avond.

Thema: Herfst…
In de kleutergroepen staat momenteel het
thema ‘herfst’ centraal. In de hal bij deze
groepen is een egel alvast begonnen aan zijn
winterslaap…!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEPEN 1
Hoera het is herfst en dat is duidelijk te zien in
de groepen 1. Paddenstoelen, herfstbladeren,
egels en zelfs spinnen zijn er volop te vinden in
de klas! Ook hebben we op een prachtige dag
een Heembos-tocht gemaakt in het Abraham
Ledeboer Park. Ieder groepje kreeg een mand
met een pluchen eekhoorn en met opdrachten.
De ‘eekhoorn’ zag erop toe dat de opdrachten
naar behoren werden uitgevoerd. Mede dank zij
de ouders, die het vervoer en de begeleiding
voor hun rekening namen, was het een zeer
geslaagde dag!

GROEP 3
De kop is eraf bij groep 3! De kinderen zijn
ontzettend druk met het leren lezen, rekenen en
schrijven en wat gaat het al goed. Toch was het
laatst wel een beetje spannend in de klas, omdat
er veelvuldig monsters, spoken, weerwolven en
heksen voorbij kwamen.... Brrrrr, wat was het een
griezelige Kinderboekenweek..... Maar wat hebben
de kinderen ervan genoten! We hebben onder
andere voorgelezen uit het nieuwste boek van
Dolfje Weerwolfje. De kinderen vonden dit boek zo
fantastisch dat ze het verhaal het liefst in een ruk
hadden willen horen! En binnenkort staat er
opnieuw iets spannends voor de kinderen te
wachten, wanneer de Goedheiligman ons weer
komt bezoeken. We hebben nu al zin in de
gezellige tijd die er weer aan komt en maken er
met elkaar weer een fijne periode van! Voor de
handvaardigheid les zijn we op zoek naar
keukenpapierrollen. Wie helpt ons sparen?
GROEP 4

De kinderen van groep 4 maken met Engels
Christmas Ornaments. Ze hebben onder leiding van
juf Marlinde prachtige kerstbomen gemaakt.
Wellicht vraagt u zich af: ‘waarom zo vroeg?’ Dat
heeft te maken met een internationaal project (etwinning) waaraan groep 4 verbonden is.
Verschillende kinderen uit verschillende landen
maken Christmas- ornaments en sturen deze naar
elkaar op. We zijn benieuwd hoe onze boom er dit
jaar uitziet!

GROEP 2
Groep 2 is voor de herfstvakantie naar het
Ledeboerpark geweest. We hebben daar allerlei
spelletjes en opdrachten gedaan.
Ouders; dank voor het rijden en begeleiden!
Ondertussen is het in onze klas ook herfst, er
zijn al prachtige slakken geschilderd, gevouwen
en geplakt!

GROEP 5
Als afsluiting van de ‘griezelige’ kinderboekenweek,
liep bijna heel groep 5 mee met de Haloweenoptocht. Wat zag iedereen er eng uit! Verder zijn
we druk bezig met het oefenen voor het tafeldiploma. Dit gaat via de computer. De kinderen
laten veel doorzettingsvermogen zien om het
diploma te halen! Misschien goed om thuis ook op
de computer te oefenen.

GROEP 6
Na de herfstvakantie is groep 6 begonnen met
de spreekbeurten. De kinderen mochten zelf
een onderwerp kiezen. Iedere vrijdagmiddag
heeft groep 6 handvaardigheid. De kinderen
worden dan geholpen door 3 à 4 ouders. Op dit
moment maken we kerstbomen van stof. Dit
naar aanleiding van een English Project. Groep
6 verzorgt op 30 november het ESV-theater.

kwamen tot de conclusie dat er bij filosoferen niet
één goed antwoord is, maar dat je altijd van
meerdere kanten naar iets kan kijken.
Daarnaast hebben we in het kader van de
Kinderboekenweek gewerkt aan het schrijven van
verhalen. De leerlingen van groep 6 en 7 kregen de
uitdaging om een verhaal te schrijven waarbij
iedereen om en om een regel schrijft. Dat leverde
hilarische verhalen op waarbij je telkens rekening
moet houden met wat je voorganger heeft
geschreven. Op dit moment zijn de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 bezig met een individueel werkstuk
waarbij ze zelf de succescriteria hebben opgesteld.
Groep 4 en 5 werken aan een LaQ project. Kortom:
genoeg te doen!

GROEP 7
Afgelopen periode hebben we aan mooie
thema’s mogen werken. Met name de
Kinderboekenweek en Halloween stonden
centraal. Lekker griezelen met Engels,
Nieuwsbegrip, creatief en stellen. Nu komt er
ook een spannende periode aan, met o.a. de
kerstmusical! Uitnodigingen volgen uiteraard
nog, maar eerst flink repeteren tijdens de
komende periode. We hebben er zin in!
GROEP 8
Groep 8 gaat in het kader van de overgang het
VO enkele scholen bezoeken. Het eerste bezoek
staat gepland op donderdag 16 november. Wij
zullen te gast op het Stedelijk Lyceum locatie
Kottenpark. Een week later, op donderdag
23 november gaan we met de bus naar het
AOC. Het bezoek aan de Van der Waalslaan
wordt in een later stadium gecommuniceerd.

Vlieland

Na een leerzame werkweek te Vlieland zijn de
leerlingen druk doende met het maken van het
Vlielandverslag. Dit gebeurt in WORD.
Dankzij het nieuwe digitale systeem MOO
kunnen kinderen zowel op school als thuis
hieraan werken. We kijken terug op een
geslaagde werkweek, mede dankzij de hulp van
de begeleiding. Dank daarvoor!
VANUIT DE DENKTANK
In de Denktank zijn we druk geweest met
filosoferen. We hebben de meest vreemde
vragen proberen te beantwoorden. De kinderen

VANUIT DE MR
Met de komst van Kim Olcay is de MR weer op volle
sterkte. Hieronder wil zij zich graag even
voorstellen:
Ik ben Kim Olcay, 29 jaar en moeder van Kadir
(groep 3) en van Ela (peuterspeelzaal ESV).
Naast het helpen in de bieb heb ik mij aangesloten
bij de MR.
Ik vind het fijn om betrokken te zijn en iets te
kunnen betekenen voor school. Voor vragen met
betrekking tot MR kun je mij altijd aanspreken.
AKTIVITEITENAGENDA
13/11 Tienminutengesprekken
14/11 Tienminutengesprekken
14/11 Voorlichtingsavond groep 8
22/11 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
28/11 Inpakavond gr 1 t/m 5
29/11 Spreekuur maatschappelijk werk
30/11 ESV theater groep 6

NIEUWSBERICHT

Zing in november gratis mee bij Kaliber Kunstenschool!
November staat bij Kaliber Kunstenschool in het teken van zang. De hele maand zijn alle koren gratis te
bezoeken. We hebben koren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor kinderen van 6 tot 10 jaar is
er kinderkoor Singing Kids onder leiding van Anouk Snellink. Een gezellige groep die voornamelijk
bekende popliedjes zingt. Elke maandag van 15:45 tot 16.30 uur repeteren ze bij Kaliber, locatie
Muziekkwartier aan het Willem Wilminkplein 1.
Kinderen die liever alleen zingen kunnen gratis meedoen aan een aantal geplande proeflessen. In de hele
maand november staan er op maandag en woensdag open lessen gepland. Het volledige overzicht is te
bekijken op www.kaliberkunstenschool.nl/zangmaand

