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GEEN STAKING OP DE ESV OP 15 MAART
AANSTAANDE
Op 15 maart aanstaande is er weer een
landelijke staking voor het onderwijs
afgekondigd. Het team van de ESV zal hieraan
niet deelnemen. De doelstellingen van de vorige
staking (verbetering van de salarissen en
vermindering van de werkdruk) zijn grotendeels
gerealiseerd. Wij onderschrijven echter het doel
van deze staking, die beoogt meer (jonge)
mensen te bewegen een carrière in het
onderwijs te starten teneinde het steeds maar
oplopende tekort aan leraren een halt toe te
roepen. De lessen gaan gewoon door op deze
dag. Wellicht ten overvloede wijzen wij erop, dat
op deze vrijdag de groepen 1-2-3 vrij hebben
(zie jaarrooster).
SCHOOLFRUIT
De levering van schoolfruit eindigt eind april. Tot
aan de meivakantie krijgen de kinderen nog drie
keer per week fruit en wel op woensdag,
donderdag en vrijdag. Het schoolfruit is een
gezonde aanvulling op de (ochtend-) pauzehap.
ATTENTIE: PARKEREN ROND DE SCHOOL
Recentelijk zijn weer klachten van
buurtbewoners binnengekomen omtrent foutief
parkeergedrag van ouders van de ESV. Met
name in Het Ankrot ging het onlangs flink mis en
werd een uitrit volledig geblokkeerd. Wij vragen
u met klem alleen op de daarvoor bestemde
plaatsen te parkeren en vooral geen uitritten te
blokkeren met uw voertuig. Hiermee kunnen we
veel ergernis voorkomen. De ESV stelt prijs op
een goede relatie met de buurt; we verwachten
dat ouders daar ook hun bijdrage aan leveren.
SCHAAKTOERNOOI – ESV-TEAM
SCHAAKKAMPIOEN VAN ENSCHEDE
Op 6 februari vond in Buurtcentrum ‘Het Ni-je
Terphoes’ aan de Noordhollandstraat het
Enschedese Basisschoolkampioenschap Schaken

plaats, georganiseerd door SG Max Euwe. Er
namen ongeveer 90 kinderen deel aan dit toernooi,
waarvan maar liefst 14 van de ESV, uit de groepen
3 t/m 8. Zij hielden zich kranig staande te midden
van het overwegend oudere deelnemersveld
(vrijwel uitsluitend uit de bovenbouwgroepen 7 en
8). Een compliment aan alle deelnemers; jullie zijn
echte ESV-ambassadeurs!
Maar liefst vier kinderen van de ESV vielen in hun
leeftijdscategorie in de prijzen: Alex (groep 3) werd
1e van zijn leeftijdgenoten, evenals Anatoly bij
groep 5. Mingus legde in deze groep beslag op de
tweede plaats en Daan bezette de derde plek!
Evgeny werd winnaar onder de deelnemers van
groep 8. Evgeny, Michael, Ruben en Anatoly zijn
schoolschaakkampioen van Enschede bij de teams
geworden. Een fantastische prestatie! Maar ook de
overige schakers van de ESV willen we graag
vermelden: Isabella, Brent, Inesz, Anna, Naomi,
Valentijn en Sofie. Allemaal hebben ze de nodige
punten vergaard tijdens het toernooi; heel goed.
Allen zijn gehuldigd voorafgaand aan de ESVTheatervoorstelling van groep 8 op donderdag 14
februari. Op zaterdag 23 maart aanstaande doet
ons team een gooi naar het Overijsselse
kampioenschap, dat in Hengelo plaatsvindt.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Hierbij herinneren wij u eraan dat de tweede
betalingstermijn van de ouderbijdrage eindigt op 15
maart 2019. Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd
te betalen.
VACATURE BESTUUR
In juni 2020 eindigt de tweede termijn van drie
jaren van penningmeester Thijs Melief en hij zal
dan het bestuur van de ESV verlaten. Om de
opvolging zo soepel mogelijk te laten verlopen wil
het bestuur van de ESV tijdens de Algemene Leden
Vergadering van juni 2019 graag een kandidaat
(inkomend) penningmeester voordragen. Na
benoeming tijdens deze Algemene Leden
Vergadering kan de inkomend penningmeester

een jaar meelopen met de penningmeester
alvorens zijn functie over te nemen. Voor de
functie van (inkomend) penningmeester denken
we aan een enthousiaste ouder met affiniteit
met het onderwijs en de organisatie hiervan in
het bijzonder. Wij zoeken iemand die
communicatief vaardig is, authentiek en
betrokken, inspirerend en samenbindend.
Bestuurservaring strekt tot aanbeveling. Wij
zoeken voor de functie van (inkomend)
penningmeester met name naar een bestuurslid
met affiniteit met en ervaring op het gebied
van financiën.
Indien u interesse hebt in deze functie of meer
informatie wilt, kunt u contact opnemen met
Thijs Melief op telefoonnummer: 06-51088332
of per mail op thijs.melief@nl.abnamro.com.
GEZOCHT: LID COMMISSIE VAN
TOEZICHT
In verband met het aftreden van een lid van de
CvT komt er in juni 2019 een plek beschikbaar
in de Commissie van Toezicht (CvT) van de
ESV. Wij zoeken een lid met onderwijskundige
en financiële affiniteit.
De CvT heeft als taken het toetsen van de
financiële jaarrekening en het gevoerde beleid
(de inhoudelijke controle gebeurt door de
accountant). Ook houdt de CvT toezicht op het
bestuur op grond van de Code Goed Bestuur in
het Primair Onderwijs. Jaarlijks brengt de CvT

advies uit aan de ALV t.z.v. de financiële taken en
doet verslag over de uitvoering van de
toezichtstaken.
De CvT bestaat uit 3 leden die elk voor 3 jaar
aantreden. De CvT vergadert circa 3 keer per jaar
met het bestuur en komt daarnaast enkele malen
per jaar bijeen voor onderling overleg.
Voor vragen kun je contact opnemen met VictorJan Leurs (06-22380566). Als je je beschikbaar wilt
stellen, ontvangen we graag je reactie per mail op:
v.leurs@outlook.com.
ADMINISTRATIEF VERZOEK
Bij deze het verzoek om eventuele wijzigingen in
adres of telefoonnummer adequaat door te geven
via info@esv-school.nl.
ACTIVITEITENAGENDA
15/02 Vrije vrijdag, start Krokusvakantie
24/02 Laatste dag Krokusvakantie
06/03 Schooltafeltennistoernooi (gr 5 t/m 8)
25/02 Opening Digiduif tienminutengesprekken
13/03 Tienminutengesprekken (woensdag)
14/03 Tienminutengesprekken (donderdag)
15/03 Vrije vrijdag groepen 1 t/m 3
WE WENSEN IEDEREEN EEN HEEL FIJNE
VOORJAARSVAKANTIE EN WE BEGROETEN
ELKAAR WEER OP MAANDAG 25 FEBRUARI!

