21 september 2018

NIEUWSBRIEF
Algemeen
Thema-avond
CKC De Eshorst, CKC Beatrix, Samen Vroeg
Erbij en JGZ GGD Drenthe organiseren
maandag 1 oktober de thema-avond “Mijn
peuter/kleuter pubert!”. Onder het genot van
een kop koffie of thee zal dit onderwerp op
een interactieve manier onder de aandacht
worden gebracht.
Voor wie:

Wanneer:
Waar:
Tijd:

ouders van kinderen in de
leeftijd van 2-5 jaar
pedagogisch medewerkers en
leerkrachten
maandag 1 oktober
CKC De Eshorst
19:45 uur inloop
20:00 uur aanvang
21:30 uur slot

Open dag
Op woensdagochtend 17 oktober houden we
weer een open dag van 8.30 -12.00 uur. Een
mooie gelegenheid om ons kindcentrum eens
in vol bedrijf te zien.
Oud Papier
Volgende week vrijdag (28 sept.) staat de
container voor het oud papier weer bij ons
kindcentrum. De container wordt woensdag 3
oktober weer opgehaald.
Chauffeur kinderopvang gevraagd

Voor de vervoersdiensten van de kinderopvang
zijn we op zoek naar een chauffeur voor het

halen en brengen van kinderen. Meestal tussen
15.00 – 17.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen per mail via
kinderopvang@ckcdrenthe.nl of telefonisch via
0592-409865 contact opnemen.
School
Welkom
Nieuw bij ons op school is Milano in groep 3b.
We wensen hem een hele fijne (tijdelijke) tijd
op de Eshorst!

Afscheid
Helaas moeten we afscheid nemen van Elianah
uit groep 3a. Zij gaat vanuit De Bron weer
terug naar haar eigen school. We wensen haar
alle goeds.
Personeel
Juf Ella is momenteel met ziekteverlof i.v.m.
haar zwangerschap. Uiteraard feliciteren we
haar met haar zwangerschap en we hopen dat
de ‘ongemakken’ snel afnemen. Gelukkig wilde
juf Henriëtte extra werken, zodat we de
vervanging konden oplossen.
Ook feliciteren we juf Melanie met haar
zwangerschap. Zij hoopt nog tot begin
november te kunnen werken.
Juf Linda en haar man werden in de
zomervakantie de trotse ouders van Lise. Ook
hen feliciteren we van harte.
Verwachtingsgesprekke n
Wat fijn dat we zoveel ouders mochten
begroeten tijdens de verwachtingsgesprekken!
Hieruit blijkt een grote
betrokkenheid van de ouders
bij het onderwijs aan hun
kinderen. Hartelijk dank
daarvoor.

Formulier toestemming gebruik
beeldmateriaal
Helaas hebben wij nog niet alle formulieren
retour. Aangezien wij i.v.m. de wet op de
privacy verplicht zijn toestemming te vragen,
moeten alle formulieren retour!

Informatieavond
Op 27 september houden we een
informatieavond voor groep 1 t/m 8. U krijgt
dan informatie over de groep en kunt
kennismaken met de leerkracht.
Groep 1/2: 19.00-19.40 uur
Groep 3,4,5: 19.45-20.15 uur
Groep 6,7,8: 20.30-21.10 uur
We hopen u dan te mogen begroeten.
Gymtassen
Gymtassen mogen gedurende de week op
school blijven, als ze netjes aan de kapstok
hangen. Na de tweede gymles gaan de tassen
mee naar huis, zodat de kapstokken aan het
einde van de week leeg zijn.
Vrije dagen schooljaar 2018-2019
Het team heeft dit jaar een aantal studiedagen
waarop de kinderen vrij zijn.
 12 november vanaf 12.00 uur
 7 februari de hele dag
 24 juni de hele dag
Het overzicht van deze studiedagen, de
schoolvakanties en andere activiteiten is ook
te vinden in de agenda op de website.
Agenda
21
september

Verkiezingen leerlingenraad in
groep 6,7, 8

24 en 25
september

Assistent schoolarts voor groep
7

27
september

Informatieavond groep 1 t/m 8

28
september

Verkiezingen leerlingenraad

1 oktober
2 oktober

Ouderavond ‘Help mijn
peuter/kleuter pubert!!’
Opening kinderboekenweek

5 oktober

Volgende nieuwsbrief

17 oktober

Open dag!

Kinderopvang
Welkom
Wij heten Sofia van harte welkom bij de
peutergroep. We wensen je een fijne tijd op
de Eshorst.
Peuteropvang
De kinderen van de peuteropvang worden om
11.30 uur door de juf naar het hek bij het
plein gebracht. Willen alle ouders daar
wachten?
Ander nieuws/nieuws van buiten
Voetbal vriendinnendag
Beilen - ST Beilen/FIT Boys houdt zondag 7
oktober een vriendinnendag voor alle meiden
uit Midden-Drenthe op Sportpark Noordwest in
Beilen. Alle meiden die enthousiast worden
van het damesvoetbal of willen kijken hoe het
allemaal gaat; wees welkom op onze
vriendinnendag. ST Beilen/FIT Boys heeft
FootballSkillsDrenthe bereid gevonden om
voor de deelneemsters een training te
verzorgen. Niels Maagd van Football Skills
Drenthe: “Dit is alweer de derde keer dat wij
dit als FootballSkillsDrenthe organiseren in
Midden Drenthe en we zien telkens een groei
aan deelneemsters die graag mee willen doen
aan deze clinics. Het vrouwenvoetbal leeft in
Midden Drenthe. Ook leden van de ST
Beilen/FIT Boys zijn natuurlijk welkom en we
hopen dat ze een vriendinnetje meenemen.
Opgave:
Er is een verplichte opgave om de groepen in
te kunnen delen op leeftijd. De deelname is
gratis en ieder meisje vanaf 6 jaar is welkom.
Opgeven kan via nielsmaagd@gmail.com of
telefonisch via 06-24503316.
Wanneer:
Waar:
Tijd:

7 oktober
Sportpark Noordwest in Beilen
van 10.00 uur tot 13.00 uur

