Nieuwsbrief
NUMMER 1
3 september 2019
Start nieuw schooljaar
Vorige week maandag zijn we gestart met een nieuw schooljaar. Als team hebben we er
veel zin in. Aan het eind van de week zat iedereen dan ook al weer in het ritme. Wij wensen
iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe en hopen u als ouder/verzorger vaak te
ontmoeten bij schoolse aangelegenheden.
Welkom op school
Vorige week maandag zijn er 16 nieuwe leerlingen gestart op school. We heten Amanda
Wessels, Emy Lohuis, Nola Katuin, Daniek Roewen, Jason Adamowicz, Aiden Dijkhuizen, Jort
Feenstra, Ayomi en Danilo Scherpen, Wolf en Sjoerdje Boezeman, Janne Aerns, Nina
Aneveld, Ian en Colin van der Vuurst en Niek van Klinken hartelijk welkom! Wij wensen jullie
een fijne tijd toe. We zijn dit schooljaar gestart met 100 leerlingen!
Continurooster
Vorige week zijn we gestart met het continurooster. Voor iedereen was het even wennen,
de kinderen gingen tussen de middag niet meer naar huis, leerkrachten hadden anders
pauze, maar het liep allemaal boven verwachting soepel. Wat opvallend was, is de rust in
school. We stonden er versteld van dat zelfs de meeste allerjongste kinderen hun eten en
drinken binnen 15 minuten op hadden waardoor er ook voldoende tijd overbleef om
heerlijk buiten te spelen. Hieronder vindt u nogmaals de schooltijden:
Maandag:
8.30 – 14.30 uur
Dinsdag:
8.30 – 14.30 uur
Woensdag:
8.30 – 12.15 uur
Donderdag:
8.30 – 14.30 uur
Vrijdag:
8.30 – 14.30 uur
Groep 0-1 en 1-2 zijn op vrijdag de gehele dag vrij. Groep 3 gaat op vrijdag naar school van
8.30 – 12.00 uur en zijn ’s middags vrij.
Bibliobus
Zoals u weet, brengt de bibliobus iedere dinsdagmiddag een bezoek aan onze school. De
kinderen konden onder schooltijd boeken ruilen. Voor de vakantie hebben wij aangegeven
dat wij over zouden stappen naar een continurooster en hebben gevraagd of de bibliobus
onder schooltijd zou kunnen komen. Dit klinkt eenvoudig, maar zo simpel is het in praktijk
voor de bibliotheek niet. Er wordt op moment gekeken welke mogelijkheden er zijn, maar
de bibliotheek gaf al aan dat dit wel enige tijd in beslag zal gaan nemen. Dit betekent dan
ook dat kinderen niet meer onder schooltijd boeken kunnen ruilen voor het stillezen. De
bibliobus staat van 14.45 – 15.15 uur bij school. We hopen wel dat veel kinderen naar de
bibliobus blijven gaan om boeken te ruilen omdat lezen heel belangrijk is. Voor het stillezen
gaan wij gebruik maken van onze eigen boekencollectie aangevuld met wisselcollecties uit
de bibliotheek.
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Contact met school
Bij ziekte of een bezoek aan bijvoorbeeld de tandarts of huisarts, verzoeken wij u om dit op
tijd (uiterlijk 8.15 uur) telefonisch door te geven.
Jaarkalender SchouderCom
In SchouderCom onder het kopje ‘kalender’ vindt u de jaarkalender voor dit scholjaar. Hier
kunt u zien wanneer de schoolvakanties zijn, wanneer er studiedagen voor de leerkrachten
zijn en wanneer er schoolactiviteiten plaatsvinden.
Informatieavond
Dit schooljaar houden we op maandag 9 september om 19.30 uur de informatieavond. De
informatieavond duurt ongeveer een uur. De leerkracht informeert u deze avond over de
gang van zaken op school en in de klas. In groep 7/8 volgt vanaf 20.00 uur informatie over
het Voortgezet Onderwijs. Geïnteresseerde ouders van groep 7 zijn uiteraard ook van harte
welkom. We hopen u allen te ontmoeten.
Meester- en juffendag
Op woensdag 2 oktober vieren de leerkrachten van de Esdoorn weer gezamenlijk hun
verjaardag. Dit valt samen met de start van de Kinderboekenweek met als thema: “reis
mee.” De uitnodiging volgt binnenkort.
Schoolgids
Deze week ontvangt u van ons de nieuwe schoolgids. Nieuwe gezinnen ontvangen de
schoolgids op papier. Gezinnen die al langer kinderen op onze school hebben, ontvangen de
schoolgids digitaal. De schoolgids is ook te vinden in SchouderCom en op de website.
Gymnastiek
De leerlingen hebben dit schooljaar allemaal op dinsdag en donderdag gymnastiek in het
dorpshuis. Op dinsdag staan toestellen op het programma en op donderdag spel. We maken
gebruik van de methode: ‘Basislessen bewegingsonderwijs.’
Gebruik ingang school
Alle kinderen en ouders zijn ’s morgens vanaf 8.15 uur van harte welkom voor de inloop. Wij
vinden het als team fijn om te zien dat er altijd veel ouders met hun kind(eren) meelopen
naar het klaslokaal. Zorgt u ervoor dat u pas vanaf 8.15 uur op school bent. Dit i.v.m.
teamoverleg en voorbereiding van de lessen. Zodra de 1e bel gaat, verzoeken wij u om weer
naar buiten te gaan, zodat wij om 8.30 uur kunnen starten met de lessen. Wanneer u toch
nog behoefte heeft om iets langer met de leerkracht te praten, maak dan een afspraak.
Wilt u eraan denken dat u de juiste ingang gebruikt? De school gebruikt de ingang via het
schoolplein aan de Buiskoolstraat. Dit is ook de uitgang van school. De andere deur
(Nieuwstraat) is de in- en uitgang van kindercentrum de Rommelpot.
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Tussendoortje ochtendpauze
Zoals u weet, is er eerst een eind gekomen aan het aanbieden van het schoolfruit. De
meeste ouders, kinderen en leerkrachten waren hier erg positief over. Een groepje
enthousiaste ouders is aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dit toch weer op te
starten. Wij willen graag een gezonde leefstijl blijven stimuleren. We vragen u daarom de
kinderen alle dagen gezonde tussendoortjes mee te geven zoals fruit/groente of een
boterham.
Traktaties
Als uw zoon/dochter jarig is, is het natuurlijk feest. Ook op school besteden wij daar
aandacht aan. Trakteren hoort daarbij. We willen u wel verzoeken dit beschaafd te houden.
Kinderen zijn vaak al blij met iets klein. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei
voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn.
Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten mee:
• Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is (één is genoeg en klein is oké).
• Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.
• Denk eens aan niet eetbare traktaties.
Oefentherapie en logopedie
Ook dit schooljaar zijn oefentherapeut Elles ten Hoor en logopedist Nienke Havinga weer op
school aanwezig. Elles is iedere vrijdag op school aanwezig voor het geven van
oefentherapie op school. Nienke is iedere dinsdag op school voor logopedie. Denkt u dat uw
kind wellicht ook in aanmerking komt voor oefentherapie of logopedie? Neemt u dan
contact op met de intern begeleider, Daniella Wever (ib@obs-esdoorn.nl) of loop even
binnen. Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar!
Kinderoefentherapie
Bewegen is een favoriete bezigheid van de meeste kinderen én bewegen is erg belangrijk
voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen veel
nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het
aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten/
bewegingen goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. Sinds mei dit jaar ben ik
elke vrijdagochtend met veel plezier op De Esdoorn aanwezig om kinderen te helpen bij hun
motorische ontwikkeling. De meeste kinderen komen voor hun fijne motoriek bij mij (zoals
bijvoorbeeld kleuren, knippen, schrijven), maar ook kinderen die moeite hebben met gym of
weinig durven op het gebied van bewegen zijn welkom bij mij.
Er is weer plek voor nieuwe kids! Vraag bij twijfel over de motoriek van uw kind aan de
leerkracht of IB-er of uw kind ook in aanmerking komt voor Kinderoefentherapie! Tot snel?!
Groetjes Elles ten Hoor
Verkeer rondom school
Wij hebben op school duidelijke afspraken en richtlijnen voor het halen en brengen van de
kinderen. Kinderen die op de fiets komen, kunnen hun fiets in de fietsenstalling zetten aan
de Buiskoolstraat. Ouders die met de auto komen, verzoeken wij om te parkeren in de
daarvoor bestemde vakken rondom de school. Op een andere manier parkeren is op eigen
risico. De politie zal hier actief op toezien.
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Aanwezigheid locatiedirecteur
Ook dit schooljaar is er weer gelegenheid om informeel in gesprek te gaan met de
locatiedirecteur. Iedere ochtend vanaf 8.15 uur (tijdens de inloop) kunt u terecht voor
vragen of wellicht uw wensen of ideeën. Uiteraard kunt u ook op andere momenten
langskomen of contact opnemen. We stellen het persoonlijke contact zeer op prijs. De
locatiedirecteur Sandra Klemens is aanwezig van maandag t/m donderdag.
Belangrijke data
9 sept
13 sept
1 okt
2 okt
7 okt

Informatieavond groep 1 t/m 8
Verkeerscircuit groep 7/8
Nieuwsbrief oktober
Start Kinderboekenweek / Meester en juffendag
MR-vergadering
Dag van de leerkracht
GMR
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Meester Michiel jarig

10 okt
14 okt
17 okt
21 – 25 okt
30 okt
3 nov

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 1 oktober 2019.
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