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PROJECT “CHRISTMAS” ETWINNING
(by Kathleen Moore, our English teacher)

eTwinning Christmas Ornaments Project

At the end of October we joined the Christmas
Ornaments Project on the eTwinning platform.
As an EarlyBird school we extend our English
lessons beyond the classroom into the
international world, and using this platform is an
easy way to share with other school children
around Europe.
In November groups 4, 6, 7 and 8 started
making their ornaments, decorations that our
partner schools could hang in their Christmas
trees. We then sent them off in the post. After
a short wait, the packages starting arriving from
Poland, Italy, Portugal, Turkey, Croatia,
Lithuania etc. In fact from 15 other schools!
We opened our packages in the four groups and
then got together with groups 3 – 8 to hang all
the ornaments up in our Christmas tree. There
were so many ornaments that the tree was
completely filled!
During the whole project we kept a picture and
video journal which we shared with the children.
We looked at the children working in the other
countries and shared posts of our work.
Needless to say, we all had a great time doing
it!
Further information about eTwinning can be
found here: https://www.etwinning.net/

KINDERPOSTZEGELS GROEP 7
Groep 7 heeft weer meegedaan aan de jaarlijkse
kinderpostzegelactie. Ze hebben voor het goede
doel veel zegels en kaarten verkocht. Het
totaalbedrag overschreed de 7.000 euro. Daarom
kreeg de klas het ‘certificaat superschool’, dat nu in
hun lokaal hangt. Prima gedaan!
PERSONEELSZAKEN –
Even voorstellen: Juf Marijke
Mijn naam is Marijke Kok-Rijnders. Sinds 1
december werk ik op de ESV. Op vrijdag geef ik les
aan groep 4 en op woensdag en donderdag ben ik
verantwoordelijk voor individuele leerlingbegeleiding. Dinsdag heb ik mijn laatste werkdag op
basisschool Los Hoes in Haaksbergen gehad. Ik heb
hier bijna 8 jaar met plezier gewerkt als
groepsleerkracht. Ik was al een tijdje op zoek naar
een nieuwe uitdaging en heb deze gevonden op de
ESV. De combinatie van leerlingbegeleiding en
lesgeven sprak mij enorm aan.
Ik woon in Haaksbergen met mijn man. Samen
hebben wij een zoon van 6 en een zoon van 12
jaar oud. Ik vind het fijn om weer in Enschede
terug te zijn, de stad waar in 1996 mijn
onderwijscarrière begon.
VOORSPOEDIG HERSTEL JUF EVELYN
Juf Evelyn van Doorn, onze gymjuf, gaat na de
kerstvakantie weer gedeeltelijk aan het werk. Zij
zal, samen met juf Lianne Molkenboer, de
gymlessen op dinsdag- en donderdagochtend
verzorgen. Indien haar herstel zo doorzet, zal haar
arbeidstijd geleidelijk worden uitgebreid. Het is fijn
haar weer in school te kunnen begroeten!
REMINDER: STUDIEDAG 24 JANUARI AS.
Zoals in het jaaroverzicht is vermeld is de
eerstvolgende studiedag voor het team op
woensdag 24 januari. De kinderen hebben die dag
géén school. Binnen onze BSO wordt een
opvangmogelijkheid voor deze dag aangeboden.

BEZOEK VOORGEZET ONDERWIJS DOOR
GROEP 8
Groep 8 heeft in het kader van de overstap
naar het VO al meerdere scholen bezocht.
Op vrijdag 12 januari staat wederom een
bezoek gepland. Ditmaal aan het Technasium,
locatie Bruggertstraat. We worden er om 9 uur
verwachten. We zoeken nog ouders die mee
zouden willen fietsen.
SCHOOLFRUIT
De levering van EU-schoolfruit is in november
2017 begonnen en wordt na de kerstvakantie
gecontinueerd, tot eind april 2018. De kinderen
krijgen 3 keer per week fruit op school, tijdens
de eerste pauze. De ‘fruitdagen’ zijn:
woensdag, donderdag en vrijdag.

KOM OP TIJD!
We hebben geconstateerd dat de laatste tijd
veel leerlingen regelmatig te laat in de klas
arriveren. Dit is bijzonder hinderlijk voor de
leerkrachten, omdat de les wordt verstoord, het
kind zelf (het mist een deel van de instructie en
vindt het vervelend zo laat binnen te komen)
en anderen die in de school werken. Vooral
ouders en kinderen die na half negen door het
speellokaal lopen werken storend op de
yogales. De leerplichtambtenaar beschouwt
veelvuldig te laat komen als een vorm van
verzuim en zal niet aarzelen actie te
ondernemen tegen de betreffende ouders.
Regelmatig wordt onze administratie
gecontroleerd op lesverzuim.
We vertrouwen er dan ook op, dat onze
leerlingen op tijd op school aanwezig zijn. Het
is in het belang van alle partijen, de kinderen
voorop!
PARKEREN ROND DE SCHOOL
In de regel verloopt het parkeren rond de
school redelijk goed. Helaas gaat het op enkele
plekken mis: in de Tichelweg en
Roombeekstraat worden regelmatig opritten
geblokkeerd door auto’s van ouders van de
ESV. Dit wekt uiteraard veel ergernis bij de

betreffende bewoners. We vragen u met klem
alleen op de daarvoor bestemde plaatsen te
parkeren. Rond de school en in de directe
omgeving is voldoende parkeerruimte. De ESV stelt
prijs op een goede relatie met de buurt; we
verwachten dat ouders daar ook hun bijdrage aan
leveren.
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.
AKTIVITEITENAGENDA
23/12 Eerste dag Kerstvakantie
27/12 Schoolbaskettoernooi (groep 7/8)
28/12 Schoolbaskettoernooi (groep 7/8)
07/01 Laatste dag Kerstvakantie
10/01 Spreekuur maatschappelijk werk
19/01 Opening inschrijving tienminutengesprekken
(digiduif)
24/01 Studiedag
31/01 Ouderavond PBS (met Monique Baard)

