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KINDERPOSTZEGELACTIE GROEP 7
De kinderen in groep 7 hebben ook dit jaar
Kinderpostzegels verkocht. Ze deden dit op
enthousiaste wijze en hebben voor ruim € 5.500
verkocht. Met de opbrengst kunnen weer veel
kinderen, die in minder goede omstandigheden
verkeren, worden geholpen. Prima gedaan,
groep 7!
TWEE TEAMS VAN DE ESV BIJ
SLIMMERIQUIZ IN BONHOEFFER COLLEGE
Op woensdagmiddag 7 november hebben twee
ijzersterke teams van de ESV, bestaande uit
Chanelle Waccarie, Fiene Modderman en Gijs
Hoogerhuis (groep 7) en Evelien Elsjan, Rosaline
Leinse en Maartje Meihuizen (groep 8),
deelgenomen aan de regionale editie van de
SlimmerIQuiz, die als vanouds plaatsvond in de
locatie Van der Waalslaan van het Bonhoeffer
College. Zo’n 20 scholen uit de gehele regio
gaven acte de presence. Ons team was
geselecteerd na een voorronde op school.
De ‘Mensa SlimmerIQuiz’ is een leuke,
uitdagende quiz voor kinderen uit de groepen 7
en 8 van de basisschool. Na een pittig stel
vragen kwam de jury rond 16.00 uur met de
uitslag. Helaas drongen onze teams niet door tot
de landelijke finaleronde, maar ze hebben het
uitstekend gedaan. We zijn trots op ze!

OPTREDEN VAN DE BIG WHEEL THEATRE
COMPANY (BWTC) IN DE ESV
De kinderen uit de groepen 7 en 8 kregen een
volledig Engelstalige voorstelling van de Big
Wheel Theatre Company uit Londen
voorgeschoteld. Hieronder volgt een verslag,
geschreven door Miss Kathleen:
On Monday, November 19, the students from
group

from group 7 and 8 were treated to Breakfast with
Big Wheel. This British theatre company gave us an
interactive English morning. We started by thinking
of a theme tune and slogan, which ended up as
‘Welcome to Breakfast with Big Wheel, [theme tune
from the Twilight Zone], I love HAGELSLAG,
[ooooh]. And the time is [ ….].’ Just ask your
children, they will be able to do it for you! After
that, the show moved on into a breakfast show,
complete with a family quiz featuring English
breakfast, a commercial break with Washo, guess
who is the mystery guest, the weather report, and
Dr Fit’s Challenge. Thanks to Nicola and Henry, we
all had a great time, speaking English, listening to
English, and enjoying English. A compliment to all
the students for joining in so enthusiastically.
Ms Kathleen

http://bigwheel.org.uk/

VIERING SINT NICOLAASFEEST,
5 DECEMBER
Dit jaar bezoeken Sint Nicolaas en zijn gevolg
de Enschedese Schoolvereniging op woensdag
5 december 2018. De goedheiligman arriveert
om rond 8.30 uur bij school waar de kinderen
hem hartelijk zullen verwelkomen. Uw kind
dient dus – als altijd! – op tijd op school te zijn.
Het is niet de bedoeling dat er ouders bij de
feestelijkheden in de hal en in de klassen
aanwezig zijn. De festiviteiten zullen tot ca.
12.00 uur duren. ’s Middags hebben alle
kinderen vrij.
Voor meer informatie: zie de meegezonden
brief over de Sinterklaasviering.
SCHOOLFRUIT
Zoals eerder gecommuniceerd is onze aanvraag
voor de verstrekking van schoolfruit
gehonoreerd. Dus ook dit schooljaar krijgen de
kinderen 3 keer per week fruit op school,
tijdens de eerste pauze. De ‘fruitdagen’ zijn:
woensdag, donderdag en vrijdag. De periode
loopt van november 2018 tot en met eind april
2019.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN: SCHAKEN,
JUDO EN SCHOOLORKEST
In deze periode zijn diverse activiteiten na
schooltijd gestart. Zo hebben we schaaklessen voor
kinderen vanaf groep 3, judoclinics voor kinderen in
de groepen 1 t/m 3 en repetities met het
schoolorkest. Deelname is kosteloos. De
aanmelding voor genoemde activiteiten is gesloten.
Zodra er weer nieuwe activiteiten zijn ontvangt u
bericht via DigiDuif.
KERSTVIERING OP 20 DECEMBER
Onze jaarlijkse kerstviering vindt dit jaar op
donderdag 20 december van 17.00 – 19.00 uur
plaats.
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij vanaf 12.00
uur. Wij verwachten ze om 16.45 uur weer op
school, zodat we op tijd kunnen beginnen. Precies
om 17.00 uur begint de kerstviering in de hal.
Tijdens de viering en het kerstdiner van de
leerlingen is er voor de ouders de traditionele
kerstontmoeting in de gymzaal. Nadere informatie
hierover volgt.
ACTIVITEITENAGENDA
05/12 Sinterklaasviering: kinderen hebben ’s
middags vrij
20/12 Kerstontmoeting voor ouders/Kerstviering
voor kinderen
22/12 Eerste dag Kerstvakantie

