05 oktober 2018

NIEUWSBRIEF
Algemeen
Afscheid
Helaas moeten wij in de herfstvakantie
afscheid nemen van juf Jolanda van de
BSO. Jolanda kan volledig gaan werken bij
CKC Kinderopvang in Hoogersmilde. Dus
lekker in de buurt. We bedanken Jolanda voor
haar inzet voor de BSO, maar voor de andere
taken die ze heeft gehad en we wensen haar
heel veel succes op haar nieuwe werkplek.
Ontruimingsoefening
Vanmorgen hebben we op ons kindcentrum
een ontruimingsoefening gehouden. Bínnen 4
minuten waren álle kinderen buiten en na 7
minuten stond iedereen op de parkeerplaats
bij de Pauluskerk.
Top van alle collega’s
en kinderen! Complimenten
voor de rust die iedereen
(ook naar de kinderen toe)
uitstraalde. Mocht het ooit
tot een serieuze ontruiming komen, dan gaat
die namelijk ook goed. In het voorjaar gaan
we weer een oefening doen. Van tevoren
wordt de dag wél bekend gemaakt, maar het
tijdstip niet.
Nieuwe gids van ons Kindcentrum
Vorige week donderdag hebben we een
digitale versie van onze Kindcentrumgids
2018-2019 op onze site geplaatst. Deze gids is
(met instemming van de MR) het meest
geraadpleegde document en u vindt er echt
alle informatie over onze visie, onze missie,
onze (levensbeschouwelijk, pedagogische en
onderwijskundige) identiteit, onze resultaten,
doelstellingen, onze organisatie en nog héél,
héél veel meer. Ook voor u vast interessant.
Kijk maar eens. U vindt ‘m op www.eshorst.nl
-> Informatie -> Documenten.

School
Welkom
Na de herfstvakantie
komen Julian en Tim in
groep 1a. We wensen beide
jongens een hele fijne
tijd op ons kindcentrum.
Afscheid
Helaas hebben we vandaag afscheid moeten
nemen van Marit (groep 7) en Oscar (groep
6). Zij gaan verhuizen naar Hardenberg. Maar
we moesten ook afscheid nemen van Aron
(groep 6), hij gaat verhuizen naar Assen. Na
de herfstvakantie starten zij op een nieuwe
school. We wensen jullie daar een hele goede
tijd!
Opnieuw een welkom voor juf Marlies
Het is fantastisch dat juf Marlies na haar
niertransplantatie na de herfstvakantie weer 1
dag formeel kan werken! De tweede dag nu
nog even op re-integratie basis, maar ze
hoopt na de kerst ook de tweede dag weer te
kunnen werken. Dat betekent dat juf Marlies,
na de herfstvakantie elke maandag en dinsdag
in groep 3a werkt.

‘Vreemde vogel’ levert gratis reis op…
Het onderstaande bericht heeft al uitgebreider
op het ouderportaal gestaan, maar hieronder
nog even in het kort: Vorige week vrijdag
kwamen Matthijs en Ilona Mulder van Jumbo
Mulder naar Kindcentrum de Eshorst.
De ‘vreemde vogel’, een fantasiedier in
papier-maché van een meter hoog, een mix
van verschillende dieren in bonte kleuren, was
door een vijfkoppige jury eensgezind als
winnaar aangemerkt.

Groep 7/8 was de
ontwerper en maker.
De prijs? Een geheel
verzorgd schoolreisje
op woensdag 7 november
naar Wildlands. Het laat
zich raden dat het
enthousiasme groot was.
Het winnende ontwerp
kunt u in de winkel nog
even bewonderen.
Kerk-school-gezinsdienst 4 november
Op zondag 4 november om 10:00 uur vindt de
Regenboog/kerk-school-gezinsdienst plaats.
Wij nodigen jullie allemaal van harte uit voor
deze dienst. Het thema van de dienst zal gaan
over tof en niet tof. In de klassen hebben wij
hier de afgelopen weken aandac ht aan
besteed. Een aantal versieringen zullen in de
kerk tentoon worden gesteld. We hopen u
allen te ontmoeten op zondag 4 november!
Edukans Schoenmaatjes
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk
cadeau! Onze school doet weer mee met de
actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van
Edukans waarbij kinderen in Nederland een
schoenendoos vullen met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, India, Libanon
en Oeganda.

Als Eshorst proberen we zoveel mogelijk
schoenendozen voor onze rekening te nemen.
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! De
eerste maandag na de herfstvakantie
krijgen alle kinderen een folder mee naar huis
met alle informatie over de actie. Wilt u thuis
samen met uw zoon of dochter een
schoenendoos versieren en vullen met
schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?
U kunt ook één doos per gezin vullen.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in
de doos mag, staat in de folder die de
kinderen mee naar huis krijgen. We vragen u
de barcode in de Schoenmaatjesfolder online
te activeren en de verzendkosten van de
schoenendoos per Ideal te betalen.

Zet u even een vinkje op de barcodesticker als
u de barcode heeft geactiveerd? Graag
ontvangen we de gevulde schoenendoos
uiterlijk week 46 (12-16 november) op het
podium in de school.
Of op de tafel bij de
onderbouw. Wilt u
ervoor zorgen dat de
spullen in de doos
heel en schoon zijn?
Help je mee? Namens
de ouderraad wensen
we jullie een fijne
vakantie en alvast
veel plezier met deze prachtige actie!
Herfstvakantie
Vandaag begint de herfstvakantie voor school
en voor de peutergroepen. We wensen
iedereen een goede vakantie en hopen elkaar
weer te zien op maandag 29 oktober. En……
de kinderen van kinderopvang
en vakantieopvang wensen
we een hele fijne week.
Agenda
20 – 28
oktober
4 november

Herfstvakantie

7 november

Groep 7/8 naar Wildlands

9 november

9 november

Sint Maarten activiteiten
onderbouw en peutergroep
Fietskeuring door VVN voor
roep 3 t/m 8
Container oud papier

12-16
november

Inleveren schoenendoos actie
Edukans

9 november

School kerk gezinsdienst

Kinderopvang
Vervanging juf Jolanda
Zoals u bij algemene mededelingen hebt
kunnen lezen is 26 oktober de laatste werkdag
van onze collega Jolanda de Boer. U kunt dan
afscheid van haar nemen. Op dinsdag 30
oktober komt ze ’s middags nog even terug
om afscheid te nemen van de BSO-kinderen.
Gelukkig hebben we in Elsbeth Smidt een
goede vervangster voor haar gevonden.
Elsbeth is een ervaren pedagogisch mede-

werkster en heeft al een aantal keren op de
Eshorst gewerkt de afgelopen periode.
We heten haar van harte welkom!
Peutergroep
Wordt uw kind binnen nu en een half jaar vier
jaar? Dan verzoeken wij u uw zoon of dochter
aan te melden voor school via een apart
aanmeldingsformulier. Uw kind staat nu
namelijk ingeschreven bij de kinderopvang en
nog niet op onze school. Het aanmeldformulier
kunt u verkrijgen bij meester Klaas.
Bibliotheek peutergroep
Als afsluiting van de Kinderboekenweek zijn
we met de peutergroepen naar de bibliotheek
geweest.
Met mijn jas en mijn tas
kom ik naar de peuterklas.
Ik maak vriendjes groot en klein,
wil jij ook Puks vriendje zijn?

Ander nieuws/nieuws van buiten
Vacature CKC Drenthe
Zoals u wellicht heeft opgemerkt wordt het
lerarentekort steeds zichtbaarder. CKC
Drenthe is daarom opzoek naar enthousiaste
en flexibele leerkrachten voor haar
vervangingspool. Het gaat hierbij om zowel
langdurige als kortdurende vervangingen, met
na verloop van tijd de mogelijkheid van een
vaste benoeming in de vervangingspool. Meer
informatie vindt u in de vacature die te vinden
is via deze link.
Natuurwerkdag dierenweide Stroomdal
Zaterdag 3 november is het overal in
Nederland natuurwerkdag. Ook in Beilen bij
dierenweide Stroomdal. Kinderen kunnen zich
hiervoor inschrijven en actief meedoen aan de
natuurwerkdag. Aanmelden kan via de website
van de samenwerkende provinciale
landschappen: https://www.natuurwerk
dag.nl/locatie/dierenweide-stroomdal-beilen
Meer informatie vindt u in de flyer via
deze link.

