11 januari 2019

NIEUWSBRIEF
Algemeen

zijn in dit mooie vak’, aldus de jubilaris. En zo
ís het. Meester Klaas, nogmaals van harte!

Het is een vóórrecht!
Veertig jaar werkzaam in het onderwijs! Dát
verdient een welverdiende aandacht. En wat
hééft meester Klaas een fijne dag gehad
vandaag. Opgehaald, onthaald in een
versierde school, zijn taakbrief ingevuld en die
vol overgave gedaan. Samengewerkt met de
kinderen, zijn eigen taken overgedragen aan
een tijdelijk directeur uit elke groep: hij was
er maar druk mee. Maar ogenschijnlijk genoot
hij met volle teugen. En dan ’s middags ook
nog eens verrast worden met een heel gezellig
samenzijn met collega’s en familie.

‘Maar het is geen verdienste, het is een
vóórrecht, om 40 jaar werkzaam te mogen

Een goed nieuwjaar
Graag wensen we alle kinderen en ouders een
goed en gezond 2019. Laten we er met elkaar
een goed jaar van maken.
Boekje Dalton doe je niet, dat ben je!
Dit prachtige boekje krijgen alle kinderen van
groep 1 en 2. Daarna krijgen alle kinderen die
in groep 1 van ons kindcentrum komen ook dit
boekje.

Felicitatie voor plusgroep (Dion en Tim)
De Plusgroep heeft recepten gemaakt en
meegedaan aan een kookwedstrijd. Het
winnende recept is van Dion en Tim. Zij
krijgen met de hele klas een kookworkshop
van een chef-kok. En… hun recept komt op de
menukaart van 3 restaurants in MiddenDrenthe!! Gefeliciteerd.
Parkeren aan de Esweg
Nogmaals een oproep om bij het halen en
brengen niet te parkeren aan de Esweg. Door
de geparkeerde auto’s is er voor de kinderen
geen goed zicht bij het zebrapad. Hierdoor
ontstaat een gevaarlijke situatie!
Personeel
We zijn erg blij dat juf Berber de komende
maanden, naast haar IB-taken, de
directietaken van meester Kor overneemt. Juf
Berber is vanaf nu 4 dagen per week (di. t/m
vr.) aanwezig.
Het herstel van meester Kor verloopt helaas
nog moeizaam. Hij is elke dag wel een paar
uurtjes aanwezig.
School

Met ingang van 7 januari hebben we de
volgende nieuwe leerlingen:
Groep 1a: Leon en Maurice en Ziva
Groep 1/2b: Gio
(Ziva en Gio komen tijdelijk bij ons vanuit de
Bron)
Groep 3a: Floor
Groep 5a: Britt
Groep 5b: Maud
Groep 7/8: Stijn
Allemaal van harte welkom en een fijne tijd op
de Eshorst.
Toetsweken
Volgende week starten weer met de
toetsweken. De komende 3 weken worden alle
kinderen vanaf groep 3 weer getoetst voor
rekenen, taal spelling en lezen. Het is dus
belangrijk dat de kinderen goed uitgerust op
school komen!

Hoofdluis
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen weer
nagekeken door ons ‘kriebelteam’. Alleen in
groep 5b en groep 7/8 werden luizen/neten
ontdekt. Betreffende ouders krijgen bericht.
Over 2 weken is er een her controle in
bovengenoemde
groepen.
Elke week thuis
controleren blijft
belangrijk!
Vrije dag
Op woensdag 23 januari is de school dicht!
Het hele team van onderwijs en opvang gaat
dan voor inspiratie naar de Nationale
Onderwijstentoonstelling in Utrecht (NOT). De
kinderopvang en peutergroep is wel open! Dit
houdt wel in dat er deze dag bij de
peuteropvang en de KDV enkele vervangers
werkzaam zullen zijn!
Agenda
14 januari

Start toetsweken

23 januari

Leerlingen hele dag vrij

25 januari

Volgende nieuwsbrief

4 februari

Kookworkshop groep 8a

7 februari

Studiedag team: Leerlingen
de hele dag vrij
Container oud papier

8 februari

Kinderopvang
Welkom
Bij de kinderopvang kwam:
Jayden en Kevin.
Op de peutergroep kwamen
Levi, Jente en Bas.
Alle nieuwe kinderen van
harte welkom op ons
kindcentrum.
Ander nieuws/nieuws van buiten
Bidders gevraagd
We zijn op zoek naar (groot-) ouders, juffen,
meesters of andere mensen die verbonden zijn
aan de Eshorst die met ons mee willen bidden.
We bidden één keer per drie weken, wanneer

de kinderen op school zijn gebracht. We
verzamelen in de hal en zoeken daarna een
ruimte in het kindcentrum. We streven er naar
rond 09.15 uur te stoppen.
Wil je meer informatie, neem gerust contact
op met Nicoline (06-42348928) of met Sandra
(540207). Je kunt ons natuurlijk ook
aanspreken op het schoolplein.
Voorronde NK stoepranden
Door het succes van vorig jaar wordt het
stoepranden dit jaar ook weer groot
aangepakt! De buurtsportcoach gaat samen
met een aantal studenten langs de
basisscholen in Midden-Drenthe om ervoor te
zorgen dat ook dit jaar kinderen met veel
plezier en uitdaging mee kunnen doen aan
stoepranden. Het stoepranden start vanaf
februari 2019 maar de voorbereidingen zijn
inmiddels begonnen.
Het idee is simpel: Op de bar bij de keuken
ligt een inschrijfformulier met daarop alle
kinderen die mee willen doen. De kinderen
van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich
inschrijven in de maand januari 2019.
Vervolgens wordt er per school gekeken
hoeveel kinderen zich hebben ingeschreven
om vervolgens een datum in te plannen
waarin de buurtsportcoach, samen met een
aantal studenten, langs komt om tijdens de
grote pauze de voorronde van het
stoepranden te verzorgen. Het
inschrijfformulier ligt dus op de bar.
Flyer kids4D
Iedere tweede zaterdag in de maand willen wij
een leuke en creatieve middag organiseren
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Doel van deze middag is voornamelijk een
gezellig samen zijn en kinderen op een leuke
manier kennis laten maken met ons
dierentehuis. Iedere maand staat er een
diersoort centraal. Naast dat de kinderen iets
leuks kunnen maken kunnen er ook vragen
gesteld worden over het dier. Vanaf half 2 tot
4 uur kunnen de kinderen aanschuiven bij de
dames van Kids4Dieren. Kosten voor deze
middag zijn gratis (een vrijwillige bijdrage is
wel welkom). Opgave is niet noodzakelijk.
Klik op de volgende link om de bijlage te
lezen:

https://eshorst.mijnschool.nl/contentfiles/esho
rst/Document/77658/77658411.pdf

