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THEMAWEEK KUNST
Deze week is de themaweek ‘Kunst’, met als
rode draad: Rembrand 350 jaar geleden
overleden, van start gegaan. In iedere groep
worden door middel van diverse technieken
prachtige werkstukken gemaakt. Op vrijdag
22 maart aanstaande sluiten we de themaweek
af. We nodigen u van harte uit om dan
vanaf 13.50 uur de werkstukken in alle
groepen te komen bewonderen.
KONINGSDAGSPELEN TEVENS SPORTDAG
OP VRIJDAG 12 APRIL
Op vrijdag 12 april vieren we met alle kinderen
de landelijke Koningsspelen in het kader van
Koningsdag. Dit jaar hebben we onze
traditionele sportdag aan de Koningsspelen
verbonden. De groepen 1 en 2 vieren deze dag
op school. Voor de groepen 3 t/m 8 vindt de
sportdag op het Slagman (hockeyvereniging PW)
plaats. De leerlingen moeten om 8.20 uur
aanwezig zijn op het sportveld. We gaan om
8.30 uur van start. Het is de bedoeling dat ze op
eigen gelegenheid komen. De lunch wordt o.l.v.
de leerkracht op het sportveld genuttigd. We
verzoeken u derhalve uw kind een lunchpakket
mee te geven. In de middag gaan de leerlingen
o.l.v. de leerlingen van groep 8 in groepjes
activiteiten uitvoeren. Hiervoor vragen zij aan
elke leerling om een wit t-shirt mee te nemen.
De sportdag is om 14.15 uur afgelopen, waarna
u uw kind op het sportveld op kunt halen.
We zijn nog dringend op zoek naar ouders die
willen helpen. Indien u beschikbaar bent,
verzoeken we u te mailen naar:
liz.vanderheijden@esv-school.nl
VRIJE DAGEN
Wellicht ten overvloede maar Goede Vrijdag,
19 april as is dit jaar een gewone schooldag,
de leerlingen zijn dus niet vrij! We willen die
dag starten met een Paasontbijt. Na de
lunchpauze willen we een kleedjesmarkt

organiseren. Verdere informatie volgt.
Hemelvaartsdag, 30 mei én vrijdag 31 mei zijn de
leerlingen wel vrij!
GIETHOORN – ZEILKAMPEN
De indeling voor de zeilkampen is:

Verdere informatie, ook over de schoolreizen van
de groepen 1 t/m 4, volgt zo spoedig mogelijk.
CITO-ENTREETOETS EN CITO-EINDTOETS
Binnenkort worden de landelijke CITOentreetoetsen en CITO-eindtoetsen afgenomen.
Deze staan gepland op dinsdag 16, woensdag 17
en donderdag 18 april 2019 voor de groepen 7 en
8. Er wordt getoetst op de volgende onderdelen:
taal, rekenen en wereldoriëntatie. Op school
passen we in verband met de toets-tijden de
pauzes aan. We wensen onze leerlingen veel
succes.
LANDELIJK VERKEERSEXAMEN
Op donderdag 4 april aanstaande vindt het landelijk
verkeersexamen in groep 8 plaats. Dit betreft een
theorie- en praktijkexamen. Hiervoor is al geoefend
en er staan nog een aantal oefenmomenten op het
programma. We hopen natuurlijk dat iedereen zal
slagen!

INLOOPTIJD KLEUTERGROEPEN
Voor de groepen 3 tot en met 8 gaat om 8.25
uur de bel. De kinderen gaan samen met hun
leerkrachten naar binnen. Om half negen
starten vervolgens de lessen. De kleuters uit de
groepen 1 en 2 mogen vanaf 8.15 uur met hun
ouders naar binnen. De juffen zijn op dat
tijdstip in hun lokaal. Ook hier
beginnen de lessen om half negen. We
verzoeken u met klem om niet vóór kwart over
acht de school te betreden, aangezien de
leerkrachten dan nog niet in de groep zijn en er
dan een onoverzichtelijke situatie ontstaat. We
vertrouwen op uw medewerking in deze. De
toegangsdeur van de onderbouw is tijdens
schooltijd gesloten. U kunt zich in voorkomende
gevallen melden bij de hoofdingang.
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
15/03 Vrije vrijdag groepen 1 t/m 3
20/03 Schooltafeltennistoernooi (gr 5 t/m 8)
22/03 Bekijken werkstukken themaweek vanaf
13.50 uur
03/04 Schoolvoetbaltoernooi (gr 7 en 8)
04/04 Verkeersexamen groep 8
10/04 Schoolvoetbaltoernooi (gr 7 en 8)
11/04 ESV-theater groep 5
12/04 Koningsspelen en tevens sportdag
16/04 CITO-eindtoets groep 8 en
Entreetoets groep 7
17/04 CITO-eindtoets groep 8 en
Entreetoets groep 7
18/04 CITO-eindtoets groep 8 en
Entreetoets groep 7
18/04 ESV-theater groep 3
20/04 Eerste dag meivakantie
05/05 Laatste dag meivakantie

