Agenda
Do 4 okt
Ma 8 okt
Wo 10 okt
Vr 12 okt
Di 16 okt
Wo 17 okt
Wo 17 okt
Do 18 okt
Za 20 okt t/m
Ma 29 okt
Ma 29 okt
Di 30 okt
Wo 31 okt
Do 1 nov

Ouderavond klas 3-4, om 20.00
Klas 1-2 om 08.25 naar de bibliotheek.
Ouderavond klas 5-6
Boerderijschool klas 3-4
Klas 3-4 om 13.00 voorstelling
Klassenpresentatie 12.00 (klas 1 t/m 6)
daarna: Hapjesmarkt!
Schoolkorfbal klas 1 t/m 4 vanaf 14.30
Ouderavond klas 1-2
Herfstvakantie
Studiedag, werkbezoek andere scholen
Klas 1-2 om 9.15 voorstelling
Knutselavond kleuters en klas 1-2, 20.00
Bag2school

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij
binnen lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: woensdag en donderdag

Berichtje directeur,
Te laat komen
Het koude en natte weer is weer begonnen. Houden jullie allemaal rekening met meer
drukte in het verkeer en pas daarop je vertrektijd aan. Vaak is 5 of 10 min. eerder al
voldoende. Ook met dit weer geldt dat we allemaal op tijd komen.
Het te laat komen werd door de kinderen op het Leerlingoverleg ingebracht als punt.
Het verstoort de rust en concentratie van de anderen.
Sloffen
Het wordt weer kouder en ik zie nog veel kinderen zonder sloffen. Schoolafspraak is
dat alle kinderen voor binnen sloffen hebben. Ouders zorgen jullie er weer voor dat dit
stevige sloffen zijn met een ribbelzool hebben. Dus geen sokken met noppen.
Dit i.v.m. de eigen veiligheid en die van de ander tijdens bewegingsoefeningen.
Boerderijschool klas 3-4
Vrijdag 12 oktober eindelijk weer allemaal op de fiets met oude kleding en laarzen aan
naar de Boerderijschool.
Begroting 2019
Woensdag 10 oktober is al de 1e bespreking voor de begroting van 2019

Zaalvloer
Na heel veel gedoe, is het vrijwel zeker dat we in de herfstvakantie en enige tijd erna
een nieuwe zaalvloer krijgen.
In de meivakantie is er na hevige regenval wateroverlast in de zaal geweest. Het
marmoleum is gehobbeld. Daar onder zit dus nog vocht. Bij slopen zullen we pas echt
zien hoe de ondervloer is, waarschijnlijk moet die ook vernieuwd. En tussendoor moet
alles goed drogen.
Hoewel dit verzekeringswerk is, zullen we een verschil zelf moeten bekostigen.
*Verkeersouder: wie wil zich inzetten voor een veilige verkeerssituatie voor onze
straat en school?
Joke Rebel

Vertrouwenspersoon van De Esch
Elke school heeft een vertrouwenspersoon. Er is een intern vertrouwenspersoon en een extern
vertrouwenspersoon.
Intern vertrouwenspersoon
Basisschool De Esch heeft een interne vertrouwenspersoon, haar naam is Juf Inga van klas 12. Bij haar kunnen leerlingen en ouders terecht met klachten en/of zaken die men
vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met leraar of directie willen doen. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan over klachten als pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld,
discriminatie, of over racisme.
Je kunt Juf Inga bereiken door haar aan te spreken en een afspraak te maken. Werkdagen zijn
donderdag en vrijdag.
Of een afspraak via de mail maken op mail adres: vertrouwenspersoon@deesch.nl
Extern vertrouwenspersoon
De intern vertrouwenspersoon, vaak een leerkracht, is snel te benaderen. Een nadeel kan zijn,
dat hij of zij betrokken is bij de school. Het is voor de intern vertrouwenspersoon soms
moeilijk om onpartijdig te blijven als de klacht een collega betreft. De wet verplicht daarom,
dat elke school naast een intern vertrouwenspersoon ook een extern vertrouwenspersoon moet
hebben, hij of zij is niet werkzaam op de betrokken school. U kunt haar rechtstreeks
benaderen, maar kunt ook door de intern vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie
naar haar worden doorverwezen.
Extern vertrouwenspersoon voor onze school is:
Mieke Gondrie
info@gripopconflict.nl
Juf Linda kwam op bezoek
Juf Linda kwam afgelopen maandag op
school en heeft Jule meegenomen om aan
iedereen te laten zien. Jule is een heel
mooi klein meisje en tijdens het
klassenbezoek sliep ze heerlijk, als een
roosje. Tjalle en Yare zijn de trotse broer
en zus van Jule. Het gaat goed met
moeder en kind en we waren heel blij om
dat te zien!

Schoolkorfbaltoernooi 2018
Op woensdag 17 oktober vindt het schoolkorfbaltoernooi 2018 plaats! Er doen
teams mee van zowel klas 1/2 als 3/4. Meedoen is uiteraard nog leuker als er
veel ouders komen juichen; jullie zijn dus allemaal van harte uitgenodigd!
Het toernooi vindt plaats op woensdag 17 oktober van 14.30 tot ongeveer 17.30 op het
Wikoveld (Sportpark Jaspers).
De komende donderdagen trainen we op het Wikoveld. Als er ouders kunnen komen helpen bij
de training of tijdens het toernooi: graag! Je kunt je bij de leerkracht of een klassenouder
melden.
Kleuters
Deze boekjes zijn te leen in
de kleuterklas bij juf
Maike.
De boekjes zijn makkelijk
te lezen en erg interessant!
In de bijlage vindt u het
verslag van de ouderavond
+ extra informatie.

Klas 1 en 2
A.s. maandag 8 oktober brengen we een bezoekje aan de bieb. We wandelen er naartoe en dat
betekent dat we om 8.25 u. vertrekken omdat we er om 8.45 u. verwacht worden. Om 8.20
u. doe ik de deur open zodat de kinderen hun tas kunnen ophangen en e.v.t nog even kunnen
plassen. Dus kom op tijd!
Klas 5/6
De eerste klassenpresentatie komt eraan en daarmee ook de eerste hapjesmarkt.
Die is op woensdag 17 oktober.
Welkom allemaal op onze ouderavond volgende week, woensdag 10 oktober!
We hebben om kwart voor 8 de koffie klaar, we starten om 8 uur, om ongeveer half 10 sluiten
we af.
Zijn er onderwerpen die je op de ouderavond besproken wilt hebben, meld dit dan bij Annelien
of via de klassenouders.
We hebben het in ieder geval over de gang van zaken in de klas, de groepsvorming, de loop
van het jaar, met CITO eindtoets voor klas 6 en het gezamenlijke kamp.
Welkom!
Peuterhuis
WINTERSWIJK – Het Peuterhuis aan de Rusthuisstraat 30 heeft op zaterdag 13 oktober de
deuren geopend.
Van 10.00 tot 12.00 uur krijgen ouders de gelegenheid om samen met hun kinderen een
kijkje bij ons te komen nemen.
Op de voorkant: Bordtekening van juf Josien.

