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UITNODIGING ALV WOENSDAG 20 JUNI
Het bestuur van de Enschedese
Schoolvereniging nodigt u uit voor de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 20 juni
aanstaande om 20.00 uur. De agenda en
bijbehorende stukken zijn inmiddels verstuurd.
THEMAWEEK KUNST
We hebben de themaweek KUNST afgesloten.
Wat een creativiteit op de ESV! In iedere groep
werd er een kunstenaar belicht. Er zijn door de
leerlingen prachtige werkstukken gemaakt die
tijdens de druk bezochte afsluitende
tenttoonstelling te bewonderen waren.
We danken u hartelijk voor uw belangstelling.

JAARBOEKCOMMISSIE
Gezocht: adverteerders jaarboek 2017-2018.
Dit jaar willen we weer een mooi jaarboek
maken voor alle kinderen op school. Hiervoor
zijn adverteerders onmisbaar. Mocht u hier
interesse in hebben, dan kunt u ons dit
persoonlijk doorgeven of een mail sturen naar:
jaarboek@esv-school.nl. We zullen dan extra
informatie geven.
Gevraagd: toestemming plaatsen foto’s van
kinderen.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s
van uw kind( eren) in het jaarboek komen te
staan (papieren uitgave, maximaal 300 stuks
zou u dit dan vóór 20 juni a.s. door willen geven
via bovenstaand mail adres?

EINDEJAARSLUNCH
beter bekend als: KNAKWORSTDAG!
Op dinsdag 17 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. We
danken de ouders van groep 6 alvast hartelijk voor
hun inspanningen.
GIETHOORNKAMPEN
Inmiddels is de brief met vertrektijden en de lijst
met benodigdheden voor de Giethoornkampen aan
de kinderen meegegeven. In de bijlage van deze
nieuwsbrief vindt u het protocol schoolreizen.
SPORTDAG
Op vrijdag 22 juni a.s. vindt de jaarlijkse sportdag
plaats voor de groepen 3 t/m 8 op het Slagman
(hockeyvereniging PW). In verband met het
continurooster zijn de tijden anders dan de
voorgaande jaren. De leerlingen moeten om 8.20
uur aanwezig zijn op het sportveld. We gaan 8.30
uur van start. Het is de bedoeling dat ze op eigen
gelegenheid komen.
De lunch wordt o.l.v. de leerkracht op het sportveld
genuttigd. Wij verzoeken u derhalve uw kind een
lunchpakket mee te geven. In de middag gaan de
leerlingen van groep 8 in groepjes activiteiten
uitvoeren. Hiervoor vragen zij aan elke leerling om
een wit T-shirt mee te nemen. De sportdag is om
14.15 uur afgelopen, waarna u uw kind op het
sportveld op kunt halen.

We zijn nog dringend op zoek naar ouders
die willen helpen. Indien u beschikbaar bent,
verzoeken we u te mailen naar
liz.vanderheijden@esv-school.nl
GEVONDEN VOORWERPEN
Denkt u aan de bak met gevonden voorwerpen
(uit de klassen en de gymzaal)? De spullen
liggen de komende twee weken nog op school
in de bak op het leerplein. Wanneer de spullen
op vrijdag 21 april a.s. nog niet opgehaald zijn,
worden zij geschonken aan een goed doel.

Trakteren voor je verjaardag is natuurlijk een
feestje, dus het hoeft niet altijd fruit te zijn, maar
de hoeveelheid zoetigheid is vaak echt te veel!
De kinderen hebben 15 minuten de tijd om het
lekkers te nuttigen, het zou dus fijn zijn wanneer
het lekkers iets meer beperkt wordt.
Mochten er ouders zijn die omtrent dit onderwerp
leuke tips of ideeën hebben dan hoort de MR dit
graag! (mail: carine@mailcompany.nl)

Beeball-toernooi
De ESV heeft ook dit jaar meegedaan aan het
Beeball toernooi bij de Tex Town Tigers. Van
de 64 deelnemende teams is de ESV 13de
geworden!

AANMELDING BROERTJES/ZUSJES
Voor de aanmelding van broertjes en zusjes op
de ESV dienen ouders zelf zorg te dragen.
Gezien de lengte van de wachtlijsten voor de
komende jaren verdient het aanbeveling om
kinderen zo spoedig mogelijk aan te melden.
VANUIT DE MR
Wanneer er een leerling jarig is, wordt dit
natuurlijk gevierd met een heerlijke traktatie op
school. De ESV is een Gezonde School en vindt
het belangrijk dat de kinderen gezond eten.
Tijdens de lessen gezondheidseducatie wordt
hier door de leerkrachten ook regelmatig
aandacht aan besteed en wordt er aan de
kinderen fruit aangeboden.
Vanuit deze gedachte is er aandacht gevraagd
aan jullie als ouders om hier ook rekening mee
te houden bij het maken van de traktaties van
jullie zoon of dochter. De gezonde traktaties
zijn een hele lange tijd goed gegaan, maar
helaas merken wij dat zo langzamerhand de
traktaties weer ongezonder worden en wat
vooral opvalt is dat de traktaties steeds
uitgebreider worden.

Rapporten
Denkt u aan het inleveren van het rapport?
ACTIVITEITENAGENDA
15/06 Vrije vrijdag groepen 1 t/m 3
18/06 Tienminutengesprekken
19/06 Tienminutengesprekken
20/06 ALV
20/06 Schoolhockeytoernooi (gr 5 en 6)
21/06 ESV theater groep 2
22/06 Sportdag
25/06 Start Giethoornkampen
27/06 Juffendag
02/07 Schoolreis groep 2
03/07 Schoolreis groep 3 en 4
07/07 Laatste dag Giethoornkampen
11/07 Spreekuur maatschappelijk werk
16/07 Rapporten mee
17/07 Knakworstendag
18/07 Afscheidsavond groep 8
19/07 Uitzwaaien groep 8
20/07 Laatste schooldag

Protocol schoolreizen
Algemeen
Schoolreizen behoren tot de hoogtepunten van het schooljaar. We doen er dan ook veel aan om ze als
zodanig in het geheugen van kinderen te laten voortbestaan. De groepen 5 tot en met 8 gaan op zeilen punterkamp naar Samen Een in Giethoorn, een traditie die al ruim vijfenzeventig jaar bestaat. De
leerkrachten gaan mee op deze kampen evenals een aantal ouders. We houden bij welke ouders
meegaan en proberen elke ouder één keer in de schoolloopbaan van zijn of haar kind daartoe in de
gelegenheid te stellen. Met kinderen op een zeilkamp vraagt veel concentratie en oplettendheid van de
begeleidende volwassenen en moet dus beslist niet als een vakantie gezien worden. In de
voorbespreking met de ouders moet dit duidelijk gecommuniceerd worden.
Essentieel: bij een schoolreis op en bij het water is voortdurend toezicht noodzakelijk!
Regels en afspraken
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen gelden de volgende afspraken:





















Alle leerlingen zijn verzekerd via de ongevallenverzekering van de school.
In de bus maken allen gebruik van de veiligheidsgordels. Luister naar de aanwijzingen van de
chauffeur en volg deze op.
Minstens een begeleider heeft een (Kinder-)EHBO-diploma.
Er is een goedgekeurde EHBO-trommel mee op schoolreis.
Iedere begeleider heeft het mobiele telefoonnummer van de coördinerende leerkracht en van de
andere begeleiders.
Begeleiders zijn op de hoogte van medicijnen, allergieën en diëten van kinderen.
Alle begeleiders zijn op de hoogte van de geldende regels in Samen Een.
We vergewissen ons ruimschoots voor aanvang van de schoolreis ervan dat alle kinderen
minimaal zwemdiploma A bezitten. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 gaan dit na voor hun
eigen klas bij de ouders van de kinderen.
De kinderen worden door hun leerkracht goed voorbereid op hun verblijf op een locatie in een
waterrijke omgeving.
De ouders zijn hiervan op de hoogte. Zij ontvangen schriftelijke informatie.
De jongere leerlingen (van groep 5) slapen niet in een hoogslaper, maar op de onderste bedden
of op een matras op de vloer.
De kinderen dienen waterschoenen te dragen tijdens activiteiten in en op het water; dit om letsel
te voorkomen door scherpe c.q. uitstekende voorwerpen op de bodem.
Begeleiders krijgen tijdens uitstapjes een groepje kinderen toegewezen en zijn daarvoor
verantwoordelijk. Bij terugkomst van een uitstapje melden ze zich present bij de leerkracht.
Tijdens het schoolkamp wordt geen alcohol genuttigd; dit geldt voor zowel leerkrachten als
ouders. Het is van belang dat iedereen volledig fit en alert blijft.
Bij ongevallen wordt altijd medische hulp ingeroepen en wordt er schriftelijk verslag gemaakt van
de gebeurtenis/incident. Ook worden ouders en directie zo spoedig mogelijk op de hoogte
gebracht.
In het gebouw van Samen Een wordt uiteraard niet gerookt. Mochten begeleiders dit bij
gelegenheid wel willen doen dan kiezen zij hiervoor een plek waarbij zij volledig uit het zicht van
de kinderen zijn. We vragen echter het roken zo veel mogelijk te beperken.
De maaltijden zijn een belangrijk gezamenlijk moment, die in rust moeten plaatsvinden.

In de bus die ons naar de bestemming brengt gelden ook regels. Zo moeten jong en oud de
veiligheidsgordels gebruiken en zich houden aan de overige regels die de chauffeurs stellen.

De kleutergroepen en de groepen 3 en 4 gaan niet naar Giethoorn, maar hebben een eendaagse
schoolreis. In de bus gelden voor hen dezelfde regels als hierboven beschreven zijn.

Aanvullende regels in verband met privacy
In verband met privacyregelgeving geldt het volgende voor het nemen van foto's en het maken van
video-opnamen: Ouders die meegaan op Giethoornkamp mogen geen foto's en video's van andere
kinderen dan hun eigen op sociale media als Facebook of Instagram plaatsen. Dat geldt ook voor
groeps-apps via WhatsApp. Men moet hier zeer terughoudend in zijn in verband met (aangescherpte)
privacywetgeving. Er zijn daarnaast ouders die expliciet hebben aangegeven dat er geen foto's of videoopnamen van hun kinderen via onze website of sociale media mogen worden verspreid. Nota bene:
ouders beslissen uitsluitend over het portretrecht van hun eigen kinderen, dus niet van anderen.
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