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NIEUWSBRIEF
Algemeen
Daltonvisitatie
Zoals u ongetwijfeld al heeft gehoord of
gelezen zijn wij super trots te kunnen melden
dat het visitatieteam van de Nederlandse
Dalton Vereniging ons vorige week het
predicaat dalton Kindcentrum heeft gegeven!
Daarmee zijn we het eerste dalton
Kindcentrum in Noord-Nederland! Het
visitatieteam: 'Jullie hebben ongelooflijk mooie
pareltjes in jullie kindcentrum, waaronder de
kinderopvang, de samenwerking, de sfeer en
het onderlinge vertrouwen.

Jubileumfeest juf Marja
Afgelopen maandag vierden we het 40-jarig
onderwijsjubileum van juf Marja. Er werden
o.a. workshops emmerdrummen (zie foto) en
dans gegeven. Juf Marja heeft er erg van
genoten. Fijn dat we al heel wat jaren van
haar onderwijskwaliteiten mochten genieten
en wij wensen juf Marja nog vele gezonde
jaren in het onderwijs.

School
Welkom
Maandag 1 december komt Ruben nieuw in
groep 1a en op donderdag 6 december Ben.
We wensen jullie allebei een hele fijne tijd op
de Eshorst!

5 december: Sinterklaas komt op bezoek
Om alles in goede banen te leiden volgen hier
nog een paar aandachtspunten:
 De kinderen van het KDV, peuters en de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden
op het kleuterplein verwacht. De kinderen
van de groepen 5 t/m 8 stellen zich op
aan de rand van de parkeerplaats. Ook de
ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Iedereen gaat achter de afzetlinten
staan!!
 De kinderen van de groepen 1 t/m 4
komen niet binnen voor 8.30 uur (ook
niet om tassen e.d. naar binnen te
brengen).
 De kinderen van de groepen 5 t/m 8
mogen alleen via de ingang van de
bovenbouw naar binnen om hun surprise
naar de klas te brengen (dus niet via de
kleuteringang).
 De kinderen verzamelen zich buiten bij
hun eigen juf of meester.
 In de klas zal verteld worden waar welke
groep staat bij de aankomst van
Sinterklaas.
 Verzoek aan de ouders om achter de
kinderen te gaan
staan.
Wilt u voor die dag
wel eten en drinken
meegeven voor de
ochtend en tussen de
middag?

Ouderbijdrage
Als ouderraad van kindcentrum de Eshorst
proberen wij de schoolperiode van uw kind
extra bijzonder te maken, door school
gerelateerde activiteiten voor uw kind te
organiseren. Denk hierbij aan de jaarlijkse
schoolreis, de viering van het kerstfeest en het
bezoek van Sinterklaas op school. Deze
activiteiten ondersteunen we door op
vrijwillige basis de organisatie (en uitvoering)
voor onze rekening te nemen. De financiering
van de activiteiten bekostigen we uit de
(vrijwillige) ouderbijdrage. Ieder jaar proberen
we zoveel mogelijk te organiseren, tegen zo
laag mogelijke kosten. Mede hierdoor hebben
we de laatste jaren de ouderbijdrage niet
hoeven verhogen.
Echter, met de jaarlijkse stijging van de
kosten bereiken we het punt dat we
genoodzaakt zijn de jaarlijkse bijdrage met
ingang van schooljaar 2018-2019, te verhogen
met €2,50. Deze verhoging voeren we
uiteraard door met instemming van de
medezeggenschapsraad. Hopelijk heeft u
begrip voor deze verhoging.
Door wat administratieve problemen is de
ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet van
uw rekening afgeschreven (bij een
machtiging). Dit gebeurt nu in januari 2019.
Deze ouderbijdrage bedraagt nu:
· voor de kinderen in groep 1 t/m 6:
€ 35,00 per kind
· voor kinderen in groep 7:
€ 52,50 per kind.
· voor kinderen in groep 8:
€ 67,50 per kind
Is uw kind na 1 januari op school gekomen,
dan is de bijdrage € 30,00.

Damkampioenen
Afgelopen woensdag vielen 2 teams van de
Eshorst in de prijzen tijdens het
schooldamtoernooi. En dat is een felicitatie
waard! In het voorjaar van 2019 zullen beide
teams meedoen met de kampioenschappen
van Drenthe!

Agenda
5 december

Sinterklaasfeest

14 t/m 18
december
19 december

Container oud papier

20 december

18.15 uur Kerstviering groep
1 t/m 4 in de Pauluskerk
19.45 uur Kerstviering groep
5 t/m 8
Kerstvakantie

21 december
t/m 6
januari 2019
7 januari
23 januari

schoolschaats

Eerste schooldag 2019
Leerlingen hele dag vrij

Kinderopvang
5 december
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen worden
de (oudste) kinderen van het KDV en de
peuters op 5 december ook op het kleuterplein
verwacht tijdens de aankomst van sinterklaas
op De Eshorst. Ook ouders zijn hierbij van
harte uitgenodigd.

Als u geen machtiging afgeeft/hebt afgegeven,
wilt u de ouderbijdrage dan z.s.m. storten op
rekeningnummer:
(IBAN): NL 87 RABO 0306.5470.07 t.n.v. St.
Vrienden v.d. Eshorst, inz. Ouderbijdrage.
Graag op uw overschrijving de naam en de
groep(en) van uw kind(eren) vermelden. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de ouderraad. (Mariette
Pars. Email: or.eshorst@ckcdrenthe.nl)

Ander nieuws/nieuws van buiten
Zangers en muzikanten gezocht voor de
huiskamerconcerten
Wil jij met ons meezingen? Op kerstavond,
maandagavond 24 december, willen we samen

bij mensen langs om hun een mooie
kerstavond te bezorgen. Dit doen we door met
elkaar in groepjes bij hen langs te gaan;
samen een liedje te zingen en een gedichtje
voor lezen. De avond begint om 17:00 uur en
eindigt rond 19:30 uur. Wil je met ons mee?
Oud of jong, dit maakt niet uit, stuur zo snel
mogelijk een mailtje naar
Heleen: heleennijhoff@hotmail.com.
Opgave bezoek huiskamerconcert op
kerstavond
Ken jij iemand, waarvan je denkt dat diegene
het fijn zou vinden dat wij dit jaar langs
komen op kerstavond om een paar
kerstliederen te zingen? Omdat hij en/of zij
dat verdiend? Oud of jong, het maakt niet uit.
Misschien je opa en/of oma? Wil je het ons
laten weten, door een mailtje te sturen
naar heleennijhoff@hotmail.com.
Wij komen graag langs. We hopen er weer een
liefdevol en gezellig begin van de kerstavond
van te maken.

Herdertjestocht
Op zaterdagavond 22 december a.s. is er
tussen 17.00 en 19.00 uur een herdertjestocht
door het centrum van Beilen. Die tocht wordt
georganiseerd door de gezamenlijke kerken
van Beilen en een aantal andere Beilense
organisaties. Dan worden de kinderen de
basisscholen en hun ouders uitgenodigd om
langs een spoor van lichtjes een tocht te lopen
langs scenes van het kerstverhaal. Het zou
leuk zijn als er een aantal kinderen / jongeren
uit Beilen het engelenkoor vormen. Kostuums
en 'scene-materiaal' zijn al voorhanden. Zijn
er kinderen / jongeren die zin hebben om mee
te doen? Graag even een mailtje naar
mmhazeleger@pgbeilen.nl voor 1 december.
Ook ouders kunnen mee helpen in de
organisatie. Instructies volgen in de week na
Sinterklaas.

