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KINDEREN ESV IN ACTIE VOOR
SLACHTOFFERS RAMP OP SULAWESI
Eind september werd het Indonesische eiland
Sulawesi getroffen door een reeks aardbevingen,
waarop een tsunami volgde. Er waren meer dan
1400 slachtoffers en duizenden mensen raakten
hun huis kwijt. In alle klassen is hier aandacht
aan besteed. De kinderen uit de bovenbouw
wilden graag helpen. Door middel van een
statiegeldflessen-inzamelingsactie is €252,- bij
elkaar gesprokkeld. Wij zijn trots op de kinderen
die hiervoor gezorgd hebben. Hartelijk bedankt!!
Het geld is inmiddels overgemaakt naar Giro
555.

daarna waren er nog meer activiteiten, zoals
voorleessessies in diverse groepen door oudere
leerlingen.
Op donderdag 11 oktober vond een gezamenlijke
sluiting plaats in de speelzaal. Iedere groep heeft
op eigen wijze hieraan invulling gegeven. Van
liedjes over vriendschap tot gedichten en complete
verhalen. De bijeenkomst werd afgesloten met de
flashmob van Kinderen voor Kinderen getiteld:
‘Kom erbij!’

TERUGBLIK OP DE INFORMATIEAVOND
Op dinsdag 25 september vond de centrale
informatieavond plaats, die in alle groepen goed
is bezocht. De leerkrachten verzorgden een
presentatie in hun groep, waarna ouders vragen
konden stellen. Om half acht begon de
infoavond voor de groepen 1 tot en met 4,
terwijl de ronde voor de bovenbouw om half
negen startte. Tijdens het inloopmoment en de
pauze tussen de beide informatieblokken heerste
een gezellige drukte in de hal en op het
leerplein. Uit de reacties mogen we opmaken dat
het een geslaagde avond was.

De ESV heeft twee jaar geleden samen met Kaliber
Kunstenschool het project ‘Samen meer muziek’
opgezet. Dit heeft een vervolg gekregen in de zgn.
Muziekimpuls. Docenten van de muziekschool
komen lesgeven in alle groepen. De
groepsleerkrachten gaan vervolgens samen met
deze docenten lessen voorbereiden en uitvoeren.
Deze co-teaching zorgt ervoor, dat zij hun
competenties op het gebied van muziekonderwijs
vergroten. Daarnaast zijn er weer workshops
(modules) voor de kinderen. Bijvoorbeeld in groep
3 krijgen de kinderen een module blokfluit spelen,
in groep 4 vioolspel en in groep 5 staat ukelele-les
op het programma. Dit jaar nieuw: percussie-lessen
in de groepen 6 en 8. Maar er staat nog veel meer
op stapel. Zo hebben we nu onze eigen
vakspecialist muziek: meester Harmen Lucas. Hij is
dit jaar een dag vrij geroosterd om muzieklessen te
geven en te werken aan een doorlopende leerlijn
muziek, samen met Lotte Sieverink en Milou
Pasveer van Kaliber. U merkt: ook in de komende
jaren zal het muziekonderwijs op de ESV diverse
impulsen krijgen!
Hieronder vertelt Harmen over zijn eerste
ervaringen als muziekcoördinator:
‘Muziek is emotie, muziek is bewegen en muziek
kan je helpen om op een goede manier om te gaan
met het leven. Het kan kinderen helpen om een rijk

THEMA ‘VRIENDSCHAP’ TIJDENS DE
KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 3 oktober hebben we op
feestelijke wijze de Kinderboekenweek geopend.
Dit jaar is het thema ‘Vriendschap’. We kwamen
na de lunchpauze bij elkaar in de hal waar na
het welkomstwoord een filmpje (met een lied)
over vriendschap van Bert en Ernie werd
vertoond. Daarna zongen en dansten de
kinderen van groep 7 samen met de overige
groepen het Kinderboekenweeklied van Kinderen
voor Kinderen. Dat deden ze bijzonder goed en
enthousiast. Het was al met al een geslaagde
ouverture van de Boekenweek. In de dagen

ESV EN DE MUZIEKSCHOOL: SAMEN MEER
MUZIEK!

en betekenisvol leven te ontwikkelen. Om die
reden krijgt muziek een stevige plek op de
Enschedese Schoolvereniging. In de afgelopen
jaren hebben de leerkrachten een aantal
cursussen gehad zodat zij zelf ook muziek
kunnen geven in de klas. Daarnaast krijgen de
kinderen van docenten van Kaliber o.a. blokfluit-, viool,- en djembélessen. Dit jaar ben ik
samen met Milou Pasveer (Kaliber Kunstenschool) begonnen met het ontwikkelen van een
leerlijn muziek waarbij de leerkrachten zelf ook
een actieve rol krijgen. Bijna elke les leren de
kinderen een nieuw liedje en daarnaast leren ze
met verschillende ritmische en melodische
instrumenten omgaan. Met de ervaringen die
de kinderen opdoen van deze lessen gaan
kinderen zelf componeren, musiceren. Ook
wordt de muziek ingezet om thema's die in de
school leven (Kinderboekenweek, kerst,
Sinterklaas) meer betekenis te geven.’
SCHOOLFRUIT

Onze aanvraag voor de verstrekking van
schoolfruit is gehonoreerd. Dus ook dit
schooljaar krijgen de kinderen drie keer per
week fruit op school, tijdens de pauze. De
periode loopt van half november tot en met
eind april. We zullen u t.z.t. nader informeren
over de schoolfruitverstrekking.
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN: SCHAKEN
WEER BEGONNEN!
Ook dit schooljaar keren de naschoolse
activiteiten terug. We zijn deze week gestart
met schaken. De aanmelding voor de
schaaklessen heeft inmiddels plaatsgevonden.
Schaakmeesters Vincent en Hans van SG Max
Euwe komen op school voor de lessen, die op
maandag- en dinsdagmiddag staan gepland, tot
en met januari. Aan deze naschoolse
activiteiten zijn geen kosten verbonden.
ATTENTIE! PARKEREN RONDOM DE
SCHOOL
Na een betrekkelijk rustige periode is het de
laatste tijd regelmatig mis bij het parkeren door
ouders in de omgeving van school. Bij
meerdere woonhuizen worden inritten
geblokkeerd door auto’s van ouders van de
ESV. Dit wekt – begrijpelijke – ergernis bij
buurtbewoners. Wij vragen u met klem dit niet
te doen en een ‘legale’ parkeerplek te zoeken.

Het levert de laatste tijd veel vervelende situaties
op die een goede verstandhouding met de
omwonenden van de school schaden en dat is
jammer.
Enkele ouders attendeerden ons op het feit dat bij
het wegrijden vanaf de parkeerplekken bij de
school vaak gevaarlijke situaties ontstaan bij het
brengen en halen. Vooral de grote parkeerplaats
naast de school levert regelmatig ongewenste
risico’s op. Onze oproep aan alle ouders: let goed
op fietsers en voetgangers bij het wegrijden!
JAARBOEK
De nieuwe jaarboekcommissie heeft met heel veel
plezier het jaarboek van 2017-2018 gemaakt.
Dit jaar willen we voor de kinderen weer een mooi
boek samenstellen, maar er is gebleken dat we nog
meer jullie hulp als adverteerders nodig hebben.
Daarom hebben we dan ook de volgende
mogelijkheden om te adverteren:
*hele pagina met jaarboek : €325
hele pagina zonder jaarboek: €300
*halve pagina met jaarboek:€175
Halve pagina zonder jaarboek €200
*kwart pagina met jaarboek €125
Kwart pagina zonder jaarboek €100
Tevens is er nog de mogelijkheid om oude
jaarboeken te kopen:
-2015-2016:€15
-2016-2017:€20
-2017-2018:€20
Wil je adverteren, een jaarboek kopen of andere
informatie, mail dan naar jaarboek@esv-school.nl
GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA
Veel basisschoolkinderen hebben tegenwoordig een
telefoon met Whatsapp of Instagram. Wat is er
leuker dan berichten en foto’s sturen naar je
klasgenoten? Echter heeft het gebruik van Social
Media kent een keerzijde.
Op school is het gebruik van mobiele telefoons
tijdens de lessen niet toegestaan. We hebben
echter geconstateerd dat er leerlingen zijn die
elkaar na schooltijd in een groepsapp heel
onplezierige dingen toewensen. Soms tot diep in de
nacht. We proberen onze leerlingen bij te brengen
wat de consequenties kunnen zijn als ze er
verkeerd mee omgaan. Wanneer je digitaal
communiceert, kijk je de ander niet in de ogen,
waardoor je niet onmiddellijk ziet wat het effect
van je woorden is. Tijdens onze PBS-lessen
trachten we de leerlingen duidelijk te maken dat
onze kernwaarden) ook van toepassing zijn op de
digitale communicatie. Veiligheid,
Verantwoordelijkheid en Respect zijn
uitgangspunten die we in de dagelijkse digitale
communicatie nastreven. We vragen alle ouders

waarvan de leerlingen in het bezit zijn van een
mobiele telefoon, IPad, etc. alert te zijn op
welke wijze hiervan gebruik gemaakt wordt.
Het is zinvol om ook thuis in gesprek te gaan
met de kinderen over het gebruik van Social
Media in het algemeen.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
enkele tips.
AANMELDING BROERTJES/ZUSJES
Voor de aanmelding van broertjes en zusjes op
de ESV dienen ouders zelf zorg te dragen.
Gezien de lengte van de wachtlijsten voor de
komende jaren verdient het aanbeveling om
kinderen zo spoedig mogelijk aan te melden.

ACTIVITEITENAGENDA
19/10 Opening Digiduif 10-minutengesprekken
19/10 Vrije vrijdag groepen 1-3
20/10 Eerste dag herfstvakantie
28/10 Laatste dag herfstvakantie
12/11 10-minutengesprekken (ma)
13/11 Informatiebijeenkomst VO voor ouders gr. 8
14/11 10-minutengesprekken (wo)
15/11 ESV-theater groep 4
23/11 Vrije vrijdag groepen 1 t/m 3
28/11 inpakavond

WE WENSEN ALLEN EEN HEEL FIJNE
HERFSTVAKANTIE!

WHATSAPP
Tips voor ouders
In de teamchat van mijn zoon op WhatsApp loopt het steeds vaker uit de hand. Grof taalgebruik, foute
plaatjes, pesten, het is echt niet meer leuk. Wat kan ik doen?
Online communiceren is eigenlijk communicatie voor gevorderden: je ziet en hoort elkaar niet en het
kost meer moeite om te begrijpen wat een ander bedoelt. Dat vraagt geduld en inlevingsvermogen en
juist daar is niet iedereen goed in. Zo ontstaan er snel ruzies en soms leidt het tot pesten. Online ben je
ook veel minder geremd dan normaal en kun je makkelijker iets opvatten als bot of beledigend.
Bespreek met uw kind wat er in de WhatsApp gebeurt en relativeer het. Leer uw kind omgaan met de
beperkingen van online communicatie en dat niet reageren ook een keuze is. Zo leert hij ook nadenken
over zijn eigen online gedrag.
Vergelijk online zijn met een bomvol stadion: duizenden mensen kunnen meekijken met wat je doet.
Werk dus aan je persoonlijke pr en laat zien hoe sportief je bent.

Tips voor kinderen
Net als jij vinden anderen een aardig bericht of een compliment ook leuk. Aardig en respectvol zijn
loont, óók online.
Een grapje is leuk, maar wees wel duidelijk over je bedoelingen. Dat voorkomt misverstanden. Grijp in
als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat iets niet aardig overkomt. Blijft
iemand anders schelden, negeer dat dan.
Het mooie van een smartphone of ander apparaat is dat je ‘m kunt uitzetten of wegleggen. Is het even
niet zo gezellig online? Dan ga je toch wat anders doen?
Internet is een ontzettend handig uithangbord om je sportieve prestaties met de rest van de wereld te
delen. Wedstrijd gewonnen? Nieuw trucje geleerd? Record verbeterd? Deel het!
Wees online ook sportief naar anderen: feliciteer je concurrent met de winst, complimenteer een ander
team en bedank de scheids via Twitter. Succes verzekerd. Blijf altijd respectvol en sportief op sociale
media.

