07 september 2018

NIEUWSBRIEF
Algemeen
Start schooljaar
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. We
vinden het fijn dat we iedereen (weer) kunnen
begroeten. Hopelijk heeft iedereen genoten
van de vakantie, thuis of elders.
We hopen er met elkaar weer een heel fijn en
goed jaar van te maken. Heeft u vragen of
opmerkingen? Komt u gerust langs!
Dalton
Op 22 november komt er een visitatieteam
van de Nederlandse Daltonvereniging om te
kijken naar ons kindcentrum. Wij zijn
momenteel gecertificeerd dalton voor groep 1
t/m 8, maar we vinden dat het gehele
kindcentrum dalton mag zijn. Daar zijn we
klaar voor. De komende maanden zetten we
de puntjes op de i, zodat we in november
helemaal klaar zijn om het visitatieteam alles
te laten zien waar we trots op zijn. Uiteraard
zullen we u de komende tijd ook mee blijven
nemen in de ontwikkelingen.
Verkeersouders
Wij zijn bijzonder blij
dat wij twee ouders
bereid hebben gevonden
om verkeersouder te zijn voor ons
kindcentrum. Het zijn Sandra van Beelen en
Hilde Kok.
Zijn er vragen/problemen over
verkeersveiligheid dan kunt u dat doorgeven
via het emailadres van de Eshorst of
rechtstreeks bij de verkeersouders.
Oud Papier
Deze week staat de container voor het oud
papier bij ons kindcentrum. De container
wordt maandag 10 september na 8.30 uur
weer opgehaald.
Toestemming gebruik beeldmateriaal
Maandag krijgen alle kinderen een
toestemmingsformulier mee voor het gebruik
van beeldmateriaal. Een vriendelijk verzoek
om het formulier in te vullen en aan te kruisen
waarvoor u toestemming geeft.

School
Welkom
In groep 1a zijn Sebas,
Sven, Jorrit, Willem,
Arjen, Jolien, Jayden, Lisa
en Edin deze week
begonnen. In groep 1/2b
heten we Carmen van harte welkom. Arnoud
is in groep 3b gekomen, Dylan in groep 5a en
Alysha in groep 7a.
We wensen jullie en je ouders/verzorgers
allemaal een hele fijne tijd op de Eshorst.
Welkom!
Personeel
Deze week (woe. t/m vr.) is juf Mariëlle
gestart in groep 5a. Mariëlle werkte op een
school in Assen en komt nu bij ons werken. In
groep 1/2b heten we juf Henriëtte Kedde
welkom. We wensen Mariëlle en juf Henriëtte
een goede tijd op de Eshorst.
Het herstel van meester Kor gaat gelukkig de
goede kant op, maar voorlopig zal hij nog op
re-integratie basis aanwezig zijn. Zijn uren in
groep 6 worden vervangen door juf Heleen en
zijn directietaken worden op woensdag en
vrijdag vervangen door juf Daphne Miedema.
Daphne doet ook directietaken op de Klister in
Nieuw-Buinen. Alle nieuwe juffen wensen we
een fijne tijd op de Eshorst.
Verwachtingsgesprekken
Op maandag 17 en donderdag 20 september
houden we weer onze verwachtingsgesprekken tussen 14.30 en 19.00 uur.
Door omstandigheden worden de gesprekken
in groep 5b op maandag- en woensdagavond
gehouden! Deze gesprekken vinden we
belangrijk, omdat we samen met u vooruit
willen kijken naar het komende jaar. Daarom
verwachten we dat u allemaal komt. En…
omdat we het belangrijk vinden dat de
kinderen bij hun eigen (!) ontwikkeling zijn
betrokken, worden de kinderen vanaf groep 6
uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te
zijn.

Vanaf maandagmiddag 10 september
16.00 uur zetten we de planning open en
vanaf dat moment kunt u uw voorkeurstijd
inplannen voor het gesprek met de
leerkracht(en). U kunt zelf de dag en de tijd
kiezen. Hebt u meer dan 1 kind op school,
dan is het handig om tussen de gesprekken 10
minuten open te laten. Het kost immers tijd
om van de ene naar de andere klas te gaan!
Als u voor meerdere kinderen wilt plannen
en/of als u krap in uw tijd zit, is het aan te
bevelen om vroegtijdig te gaan inplannen.
Inplannen kan tot vrijdag 14 september om
16.00 uur. Daarna krijgt u een bevestiging.
Als u zich vergeet in te plannen, ontvangt u
van ons een herinneringsmail. We hopen op
goede gesprekken.
Luizencontrole
Afgelopen woensdag was er
weer een luizenconrole.
Gelukkig was de hele school*
hoofdluisvrij!!
*Controle groep 7/8 moet nog!
Het team van luizenmoeders is nog op zoek
naar versterking. Wie wil (na elke vakantie) op
de woensdagochtend een uurtje meehelpen? U
kunt zich aanmelden bij de leerkracht.
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.
Gymlessen
Hierbij de gymdagen voor het nieuwe
schooljaar:
Groep 3a, 3b, 4, 5a, 5b op maandag en
donderdag.
Groep 6 en 7a op maandag en woensdag.
Groep 7/8b en 8a op woensdag en donderdag.
Alle gymlessen op de maandag
worden gegeven door juf Lisa, de
overige lessen worden gegeven
door de groepsleerkracht.
Folders, flyers e.d.
Aan het begin van het schooljaar
worden er folders en aanbiedingen van diverse
boeken, websites en tijdschriften aan de
kinderen meegegeven. Wij geven alleen
materiaal mee als we het verantwoord achten.
We willen namelijk geen (commercieel)
doorgeefluik van uitgeverijen zijn. En
uiteraard is er nergens een koopverplichting!!

Actie Jumbo/Pets Place
Bovenstaande geldt ook voor de huidige actie
van Jumbo/Pets Place. Wij hebben van de
supermarkt Jumbo en Pets Place voor alle
kinderen een album ontvangen waarin
dierenplaatjes verzameld kunnen worden. Om
bovenstaande reden hebben wij besloten de
spaaralbums niet uit te delen. Maar….. als u
toch mee wilt doen aan deze spaaractie dan
kunt u of de kinderen vanaf maandag bij de
uitgang van de school een exemplaar
meenemen.
Nieuwsbrief
Ook dit schooljaar zetten we om de twee
weken weer een algemene nieuwsbrief op de
website. De nieuwsbrieven verschijnen op
vrijdag.
Agenda
11
september
17 en 20
september
19
september
21
september
21
september
24
september
27
september
28
september

8.30 Ouderpraatje over boeken
en voorlezen voor ouders van 3
en 4-jarige kinderen.
Verwachtingsgesprekken
Verwachtingsgesprekken
5b
Volgende nieuwsbrief

groep

Verkiezingen leerlingenraad in
groep 6,7, 8
Assistent schoolarts voor groep 7
Informatieavond groep 1 t/m 8
Verkiezingen leerlingenraad

Kinderopvang
Groei kinderopvang
Op dit moment groeit de kinderopvang zo hard,
dat we hebben besloten kdv groep uit te
breiden. Er komt op de dinsdag en donderdag
een extra 2+ groep. Op dit moment hebben we
voor de kdv groep een wachtlijst voor de
dinsdag en donderdag!! Op andere dagen is er
nog wel ruimte! Maar we doen er alles aan om
extra plaatsen te creëren.
Welkom bij de kinderopvang
Bij de kdv heten we
welkom: Tess, Elsemarie en

Daan.
Bij de BSO een welkom voor
Arnoud, Carmen, Jasper en Marleen.

Peutergroep
Bij de peutergroep heten wij

Skye, Ryen,
Senne, Milan, Sem, Lieke en Ben van harte
welkom.
Gratis voorleesboek
Alle ouders van de 3-jarigen (en ook 4 jaar)
worden uitgenodigd op dinsdagmorgen 11
september van 8.30-9.00 uur om een gratis
voorleesboek te ontvangen en informatie te
krijgen over voorlezen. De kinderen hebben
hierover een informatiebrief gekregen. Zie ook
het bericht hieronder bij ‘ander nieuws’.
Ander nieuws/nieuws van buiten
Bedankje juf Leidy
Wat heb ik de week voor de zomervakantie
volop mogen genieten van het ontroerende,
hartverwarmende en vooral het zeer
gewaardeerde afscheid, onvergetelijk, al besef
ik het totaal niet, dit zal ik zeker moeten
aanvaarden, al hoop het ook nog heel lang te
mogen koesteren, het was een voorrecht om
op de Eshorst als vrijwillige hulpjuf te mogen
werken, daarom:
Dankjewel: Voor deze 20 geweldige Eshorst
jaren!
Dankjewel: Voor de fijne samenwerking en
deskundigheid die ik heb mogen ervaren;
Dankjewel: Voor het warme welkom, wanneer
dit ook maar was, mijn hulp kwam altijd
Goed van pas;
Dankjewel: Voor de vele waarderingen en
complimenten van groot en klein, zij waren
heel waardevol en fijn;
Dankjewel: Voor het vele medeleven, in welke
vorm dan ook aan mij gegeven;
Dankjewel: Voor het vertrouwen dat iedereen
altijd in mij had, dit voelde echt als een heel
warm bad;
Dankjewel: Lieve directie en collega’s, je hoort
het maar zelden, jullie zijn op Eshorst rasechte
helden;
Dankjewel: Allemaal, groot en klein voor deze
20 geweldige Eshorst jaren, het is zeker een
voorrecht om op deze school werkzaam te
mogen zijn!! Wens iedereen Alle Goeds.
Hartelijke groeten Leidy Gerrits- Stolmeijer.
Typecursus
Er hebben zich weer voldoende kinderen
aangemeld voor een (blind)typecursus op
school. Deze start op vrijdag 14 september.
Alle kinderen hebben inmiddels persoonlijk
bericht gehad.

Een prentenboek cadeau!!
Alle ouders met een 3 of 4 jarig kind krijgen
dit jaar het prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik
van jou hou’ cadeau. Op dinsdag 11
september komen we de boeken uitdelen op
de Eshorst. Dit doen we tijdens een kopje
koffie of thee, het boek wordt voorgelezen en
een medewerker van bibliotheek of
welzijnswerk vertelt iets over het belang van
voorlezen. Deze actie is mogelijk gemaakt
door de gemeente Midden-Drenthe, Biblionet
Drenthe, boekhandel het Logboek en
Welzijnswerk Midden-Drenthe. Graag tot
dinsdag 11 september!

Wanneer: 11 september
Wie: ouders van 3 en 4-jarigen
Tijd: 8.30 – 9.00 uur
Wat: ouderpraatje en voorlezen boek
Door: Bibliotheek en welzijnswerk
En….gratis goodiebag met boek en info!
Muziekcursus Musickids
Muziekvereniging AMDG organiseert naast de
AMV-lessen die in groep 4 onder schooltijd
worden gegeven ook nog de 1-jarige
muziekcursus MusicKids. Deze cursus is voor
kinderen vanaf ongeveer 7 jaar (groep 4 en
5). De cursus zal in de derde week van
september starten en wordt gegeven door een
gediplomeerde docent van AMDG in
clubgebouw ‘De Notenkraker’. Aan alle
kinderen van de groepen 4 en 5 wordt
binnenkort ook een formulier met informatie
uitgedeeld. Voor meer informatie en opgave
kunt u contact opnemen met Gea Schraa
(0593-540633 of gea.schraa@kpnplanet.nl).

