08 februari 2019

NIEUWSBRIEF
Algemeen

Open Dag 13 februari
Op woensdag 13 februari houden we een Open
Dag voor nieuwe gezinnen.
Nieuwe ouders die willen
kennismaken met de
kinderopvang of met
school zijn van harte
welkom op 13 februari van
9.00 tot 12.00 uur.
Mocht u ouders kennen die binnenkort op zoek
moeten naar opvang of onderwijs, dan hopen
wij dat u ze wilt wijzen op deze Open Dag.

kinderen van de BSO en kinderopvang
wensen we een goede week. We hopen elkaar
weer te zien op maandag 25 februari.
Oud papiercontainer
Vanaf vandaag staat de oud papiercontainer
weer op de parkeerplaats aan de Witte
Valkenstraat staan. Mocht u van uw oud
papier af willen, dan is dit een aanrader. De
container staat er t/m dinsdag 12 februari.

Finale damkampioenschap
Morgen, zaterdag 9 februari is de finale van de
Drentse schooldamkampioenschappen in de
Voorhof in Westerbork. ’s Morgens doet er 1
welpenteam mee van ons kindcentrum en ’s
middags doet 1 pupillenteam mee. We wensen
de kinderen veel succes!
Onderwijsstaking 15 maart
Op 15 maart staakt het onderwijs in
Nederland. Het voltallige team van de Eshorst
heeft besloten hier niet aan mee te doen. Dat
betekent dat er op 15 maart gewoon wordt
lesgegeven. Uiteraard staan we wel achter
eisen van de stakers en willen wij ook dat er
oplossingen komen voor de problemen in het
onderwijs en het lerarentekort, maar op dit
moment vinden wij de staking niet de juiste
methode.
Voorjaarsvakantie
Op vrijdag 15 februari begint de
voorjaarsvakantie voor school en voor de
peutergroepen. De BSO en de kinderopvang is
volgende week gewoon open. We wensen
iedereen een fijne vakantie en collega’s en

School

Afscheid
Volgende week moeten we helaas afscheid
nemen van Olivier (groep 5a) en Robin (groep
7). Ook hebben we afscheid genomen van
Lyndsay (groep 3b) en Bradley (groep 7a). Al
deze kinderen wensen we een goede tijd en
veel plezier op hun nieuwe school.

Voortgangsgesprekken
Volgende week dinsdag en donderdag houden
we onze voortgangsgesprekken. Als het goed
is, hebben alle ouders zich inmiddels

aangemeld en hebt u de bevestiging
ontvangen. We hopen volgende week op
goede gesprekken.
Nog een belangrijke aanvulling: Deze
(komende) gespreksavonden zijn niet voor de
beide groepen 8. Zij organiseren binnenkort
hun eigen gespreksavonden i.v.m. de
brugklasadviezen en –keuzes.
Rapport
Op vrijdag 15 februari krijgen alle kinderen
van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit
schooljaar mee. Heel graag willen we na de
voorjaarsvakantie de rapporten weer getekend
retour.
Hoofdluis
Helaas worden er nog steeds (in diverse
groepen) meldingen
gedaan van hoofdluis.
Dus nogmaals het
dringende verzoek om de
kinderen regelmatig te
controleren. Op de website van de GGD
Drenthe (www.ggddrenthe.nl) is informatie te
vinden hoe je van hoofdluis/neten af kunt
komen.
Agenda
8 t/m 12
februari
12 en 14
februari
13 februari
13 februari
15 februari
15 t/m 24
februari
1 maart

Container oud papier
Voortgangsgesprekken
Open Dag voor nieuwe
gezinnen
Groep 7/8 en 8 naar het
Rijksmuseum in Amsterdam
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Volgende nieuwsbrief

Kinderopvang
Welkom
Nieuwe kinderen bij de
peuters zijn: Mart en Ireen
en
bij de dagopvang Lotte en
Thom.
Van harte welkom op ons
kindcentrum!

Opening Boekstart
Het boekpromotieprogramma Boekstart wil het
lezen voor jonge kinderen (0-4 jaar)
bevorderen. In samenwerking met de
bibliotheek wordt een rijke en stimulerende
leesomgeving gecreëerd. Zo heeft ook
kindcentrum De Eshorst, naast de
schoolbibliotheek, een aantrekkelijke leesplek
van Boekstart met een geschikte collectie
boeken voor jonge kinderen.
Op donderdag 7 februari heeft wethouder
Erjen Derks, samen met Fem deze
Boekstartleesplek officieel geopend. Hierbij
waren de kinderen van 0-4 jaar met hun
ouders aanwezig. Zij hebben ook samen een
kikkerspeurtocht gedaan door het
kindcentrum.
Vanaf nu kunnen we samen genieten van de
mooie boeken!

Ander nieuws/nieuws van buiten

Het RID in
Beilen!

Onze behandeling biedt:


Regionaal Instituut voor dyslexie en dyscalculie op
Kindcentrum de Eshorst.
Sinds 1989 is het RID specialist in onderzoek naar en
behandeling van dyslexie bij kinderen en
volwassenen. Sinds een aantal jaren verzorgen wij
ook dyscalculie-behandelingen. Wij bieden ook een
cursusaanbod voor kinderen met lees-, spelling- en
rekenproblemen. Het team van het RID bestaat uit
psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en
dyscalculiespecialisten. Zij hebben allen de juiste
kwalificaties.
Het RID in Beilen
Door het RID dichtbij de kinderen te brengen hoeven
zij niet veel lessen te missen, zijn ze in een
vertrouwde omgeving en is de reistijd korter. Elke
vrijdag behandelen wij op Kindcentrum de Eshorst.
Op deze manier kunnen kinderen uit Beilen en
omgeving gebruik maken van ons behandelaanbodbij
hun in de buurt!

Onze locaties
Het RID heeft 203 behandellocaties, verspreid over
Nederland en altijd dichtbij of in uw gemeente. Op
onze website www.rid.nl vindt u per locatie de
contactgegevens en meer (actuele) informatie.
Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een
onderzoek, behandeling of cursus. Ook vindt u hier
meer informatie over vergoedingen en kosten.




Persoonlijke en individuele aandacht voor
het tempo en niveau van ieder kind.
Veel structuur om de basis voor kinderen te
verstevigen.
Optimale samenwerking met ouders en
school.
Het RID hecht veel belang
aan een goede aansluiting
van onze behandeling op de
diagnostiek. Wij maken
hierbij gebruik van de
laatste wetenschappelijke
inzichten.

