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HET SCHOOLJAAR LOOPT TEN EINDE…

Het is bijna zomervakantie. Door allerlei
activiteiten en werkzaamheden verloopt deze
laatste periode weer bijzonder snel. Graag
danken we iedereen die heeft meegeholpen om
het schooljaar tot een succes te maken. Het zijn
er te veel om op te noemen. Maar aan allen:
HARTELIJK DANK!!
JAARBOEK
De kinderen ontvangen aanstaande vrijdag een
exemplaar van het ESV-jaarboek. Het ziet er
schitterend uit; complimenten aan de
samenstellers! Leuk om te bewaren en
regelmatig in te kijken. Het is alweer ons 7e
jaarboek; dat wordt een mooie reeks in de
boekenkast…
EINDEJAARSLUNCH (‘KNAKWORSTDAG’)
Vandaag, dinsdag 17 juli, kregen alle kinderen
van de school een heerlijke lunch aangeboden:
het was weer tijd voor de jaarlijkse
knakworstdag. De organisatie berustte ook dit
jaar weer bij de ouders van groep 6. De
kinderen smikkelden van heerlijke broodjes en
vers schepijs. Er heerste een genoeglijke,
ontspannen sfeer. Graag willen we de ouders
van groep 6 hartelijk danken voor hun inzet.
Daarnaast een woord van dank aan het adres
van Albert Heijn, die de knakworsten, sauzen en
servetten kosteloos ter beschikking stelde.

AFSCHEID GROEP 8
Woensdagochtend en –avond brengen de
leerlingen van groep 8 hun (afscheids-) musical
‘Paniek in de snoepfabriek’ over het voetlicht.
Afgaande op de repetities belooft het een
spetterende voorstelling te worden, met hilarische
momenten en mooie zang. Donderdagochtend
nemen we met de hele school afscheid van deze
groep. Veel succes gewenst in het voortgezet
onderwijs!
GROEPSBEZETTING EN ANDERE TAKEN
VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019
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.
Van juf Marijke Kok hebben we afscheid genomen;
zij gaat na de vakantie werken op de Prof.
Huizingschool. We wensen haar veel succes. In
haar plaats komt juf Roos Hartman. Zij heeft
meerdere keren ingevallen op de ESV en werkt
thans in groep 3 op een basisschool in Almelo. Na
de vakantie werkt zij drie dagen in groep 3 en
begeleidt ze een dag individuele leerlingen.
Aan het begin van het schooljaar gaan twee
collega’s met zwangerschapsverlof: Martine van
Uhm en Ilse van Aalst. Eerstgenoemde zal de
eerste twee weken nog op school zijn om te ondersteunen in groep 3. Omdat ze na haar bevallingsverlof ook ouderschapsverlof opneemt, is zij een
groot deel van het schooljaar niet aanwezig.
Vandaar de keuze om juf Roos samen met juf
Mascha de kinderen van groep 3 les te laten geven.
Zij is op school geweest om kennis te maken met
de kinderen. U kunt haar op 3 september, de
eerste schooldag, ontmoeten. Zij is dan samen met
Mascha aanwezig. Ook zal ze zich presenteren op
de informatieavond, die plaatsvindt op 25
september as.

De verdere vervanging van het zwangerschapsen bevallingsverlof wordt ingevuld door Juf
Tracey Olde Rikkert en juf Jacomijn Mönnink.
Zij geven twee dagen les in respectievelijk de
groepen 5 en 8. Zij zijn beiden goede bekenden
op de ESV. Omdat juf Myrthe Soer steeds meer
lesgevende taken krijgt, hebben we een nieuwe
onderwijsassistent aangetrokken: Daniëlle
Spoler. Zij ondersteunt, samen met juf Agnes
en juf Vildan, het team bij allerhande
werkzaamheden. Alle nieuwe collega’s heten
we van harte welkom!
Voor het overige wijkt onderstaand overzicht
niet af van de indeling die tijdens de ALV in juni
is gepresenteerd.

Groepstaken –
Groep 1:
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:

Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Claudia Neef ma/wo/do;
Myrthe Soer di/vr
Nanda Brons ma/di/vr;
Annemie Kroeze wo/do
Bertine Stroink ma/di/vr;
Josée Bertelink wo/do
Mascha Pongers ma/di;
Roos Hartman wo/do/vr
Inge Burghouts ma/di/wo/vr;
Myrthe Soer do (v.a. medio
januari; Inge is tot die tijd
fulltime in groep 4)
Harmen Lucas ma/di/wo;
Tracey Olde Rikkert do/vr
Liz van der Heijden
Tamara Scheer
Miguel Martinez ma/di/wo;
Jacomijn Mönnink do/vr

Directie –

Directeur: Paul Groot (ma t/m do)
Waarnemend directeur: Miguel Martinez (do/vr)
Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3
en studiedagen
Belangrijk: Deze week staat het nieuwe jaaroverzicht, met alle activiteiten, online. De nieuwe
schoolgids is vanaf eind deze week te vinden op de
website. Hieronder alvast enkele belangrijke data:
De groepen 1, 2 en 3 hebben op de volgende
vrijdagen GEEN school:
19 oktober 2018 onderbouwvrije vrijdag gr. 1-3
23 november 2018 onderbouwvrije vrijdag gr. 1-3
25 januari 2019 onderbouwvrije vrijdag gr. 1-3
15 maart 2019 onderbouwvrije vrijdag gr. 1-3
17 mei 2019 onderbouwvrije vrijdag gr. 1-3
28 juni 2019 onderbouwvrije vrijdag gr. 1-3
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).
Dagrooster
Onze school heeft een weekrooster met vijf gelijke
schooldagen. Er zijn dagelijks twee pauzes, om
10.15 en 12.00 uur. Hieronder ter herinnering het
rooster met de dagindeling:

Onderwijsondersteuning en begeleiding –

Leerkrachten Passend Onderwijs: Ilse van
Aalst, Roos Hartman, Claudia Neef en
Myrthe Soer
Plusgroep ‘De Denktank’: Petra Bunnik
Vroeg Engels (VVTO-E): Kathleen Moore
Bewegingsonderwijs: Sanne Levink en
Evelyn van Doorn
Yoga: Renée Ophuis
Muziekonderwijs: Harmen Lucas
Onderwijsassistenten: Agnes Krol, Danielle
Spoler en Vildan Ozceylanoglu

Administratieve en algemene ondersteuning –

Management- en bestuursondersteuning, event
manager: Jacqueline de Deugd
Conciërge: Ronald Knobbe

Coördinatie leerlingenzorg –

Zorgcoördinator en remedial teaching: Trudy
Amelink (ma, di, do)

Alle medewerkers van de ESV wensen kinderen en
hun ouders een fijne zomervakantie toe! Graag tot
ziens op maandag 3 september as.!

