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START VAN HET SCHOOLJAAR
Met goede zin kwamen allen, kinderen, ouders
en team, bij het begin van het schooljaar bijeen
in het vertrouwde gebouw van de ESV. Fijn om
elkaar weer te ontmoeten. Het was alsof we
nooit zijn weggeweest!
De yogalessen met juf Renée zijn deze week
meteen gestart, terwijl volgende week miss
Kathleen weer het vvto-Engels oppakt.
Hierbij ons rooster, dat voor alle dagen van de
schoolweek hetzelfde is:

SCHOOLGIDS EN JAAROVERZICHT 20182019
Vanaf eind juli is op onze website www.esvschool.nl de nieuwe schoolgids en het
jaaroverzicht voor het schooljaar 2018-2019 te
vinden. Omdat op dat tijdstip 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 ESVTheater, evenementen, enzovoorts.
Het komende schooljaar zijn er minder
studiedagen, namelijk twee hele dagen en een
middag, waarop alle kinderen vrij zijn:
studiemiddag 27 september 2018 (de kinderen
zijn om 12.00 uur vrij);
studiedag 24 januari 2019 (hele dag vrij);
studiedag 11 juni 2019 (hele dag vrij).
De groepen 1, 2 en 3 hebben op de volgende
vrijdagen GEEN school:
19 oktober 2018, 23 november 2018, 25 januari
2019, 15 maart 2019, 17 mei 2019 en
28 juni 2019.

ONDERWIJSASSISTENTEN EN VERDERE
ONDERSTEUNING
Juf Trudy is onze zorgcoördinator en verzorgt
daarnaast, als vanouds, de remedial teaching op
maandag, dinsdag en donderdag. Er zijn nog vele
andere medewerkers die onderwijsondersteunende
taken vervullen. Daar zijn we natuurlijk heel blij
mee! Hieronder vindt u een overzicht van
onderwijsassistenten, leerkrachten passend
onderwijs en vakleerkrachten die op de ESV
werkzaam zijn:
Onderwijsassistenten: Agnes Krol, Daniëlle Spoler,
Lianne Molkenboer en Vildan Ozceylanoglu;
Leerkrachten Passend Onderwijs: Ilse van Aalst,
Roos Hartman, Claudia Neef en Myrthe Soer;
Plusgroep ‘De Denktank’: Petra Bunnik;
Vroeg Engels (VVTO-E): Kathleen Moore;
Yoga: Renée Ophuis;
Bewegingsonderwijs: Sanne Levink en Evelyn van
Doorn;
Muziek: Robert Brookhuis (Kaliber Kunstenschool)
en Harmen Lucas.
U ziet dat er veel extra handen in de school
aanwezig zijn om kinderen zo optimaal mogelijk te
begeleiden en ondersteunen.
GEZONDE VOEDING EN TRAKTATIES
Graag willen we op de ESV het belang van gezonde
voeding benadrukken. Als kinderen op jonge
leeftijd leren wat gezond eten en drinken is
verhoogt dat de kans dat zij ook op volwassen
leeftijd gezond gedrag vertonen.
Wanneer ouders en school kinderen stimuleren om
gezond te eten en drinken, dan levert dat een
bijdrage aan een gezonde leefstijl.
Als je bijvoorbeeld water drinkt in plaats van een
zoete drank, is dat veel gezonder. De slogan:
‘Water, lekker en gezond!’, een paar jaar geleden
op de ESV geïntroduceerd, kennen de meeste
kinderen nog steeds. Ouders kunnen een bijdrage
leveren door onder meer gezonde traktaties bij
verjaardagen mee te geven, zoals fruit. Dat vinden
de juffen en meesters trouwens ook erg lekker!

Wij dragen hieraan graag bij door aan alle
kinderen een Dopper te geven: een duurzame
drinkfles (met drinkbeker), voorzien van het
ESV-logo en de bekende slogan. We hopen
hiermee te bevorderen dat kinderen meer
water en minder zoete drankjes tot zich nemen.
De Doppers zijn woensdag uitgereikt.

SCHOOLFRUIT
Ook voor dit schooljaar hebben we ons
aangemeld voor de EU-Schoolfruitverstrekking.
Deze start, na toekenning, in november. De
kinderen krijgen dan drie keer per week vers
fruit, op dinsdag, woensdag en donderdag.
INFORMATIEAVOND 25 SEPTEMBER
AANSTAANDE
Evenals vorig jaar hebben we een centrale
informatieavond en wel op dinsdag 25
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. De inloop met koffie en thee
voor genoemde onderbouwgroepen is vanaf
19.15 uur. De inloop voor de ouders van de

bovenbouwgroepen begint om 20.15 uur, waarna
om 20.30 uur de voorlichtingsavond voor de
groepen 5 tot en met 8 start. Om 21.15 uur is de
avond ten einde. De voorlichting wordt gegeven in
de groepslokalen.
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.
ACTIVITEITENAGENDA
25/09 Informatieavond voor alle groepen
27/09 Studiemiddag, kinderen na 12 uur vrij!
27/09 Start Kinderpostzegelactie groep 7
01/10 Start werkweek Vlieland groep 8
03/10 Start kinderboekenweek (thema:
Vriendschap)
05/10 Einde werkweek Vlieland groep 8
WE WENSEN ALLEN EEN FIJN EN LEERZAAM
SCHOOLJAAR!

