
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



week 6 

 

Vrijdag 10 februari:     Oudermiddag klas 3-4 

Maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari: Oudergesprekken klas 6 (voortgang VO) 

Vrijdag 17 februari:     Verkleedfeest 

Vrijdag 17 februari:     12:45 uur: actie “help mee voor de aardbeving” 

Zaterdag 18 februari tot en met 26 februari: Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 28 februari:     Ouderavond klas 1-2 

Woensdag 1 maart:     Jeugdverpleegkundige op school 

Maandag 6 maart tot vrijdag 10 maart:  Kunstweek 

 

 

Verkleedfeest vrijdag 17 februari 

 

 
 

Het is bijna zover. Vrijdag 17 februari is het verkleedfeest voor alle kinderen! 

Het thema is circus en wordt er in de school en buiten van alles gedaan rond dit thema. 

Ieder kind mag verkleed komen. (Het hoeft niet!) Hoe je verkleed komt, mogen de kinderen 

helemaal zelf weten. 

Natuurlijk krijgen de kinderen wat lekkers te eten en drinken op school. Voor de kinderen 

met veel trek graag wat extra eten meegeven voor de zekerheid in de tas. 

Klas 1 t/m 6 start vanaf het schoolplein. De kleuters verzamelen zich bij Juf Maike in de 

kleutertuin. 

Het feest duurt tot 13.00 en daarna zijn alle kinderen vrij en kan de voorjaarsvakantie 

beginnen. 

 

De hulpouders op die dag zijn de ouders van: 

Olivier (4), Luna(5), Ayden(6), Roos(4), Lungile (5), Eden(1) ,Sterre(4), Yare(4) 

 

 

We zoeken nog mensen die donderdag 16 februari na 14.30 willen helpen met de school versieren en 

spullen voor vrijdag klaarzetten. Graag aanmelden bij Judith (klas1-2 ) j.vandenbrink@deesch.nl 
 

 

De Esch helpt mee! 

U heeft ongetwijfeld de nieuwsberichten gezien over de gevolgen van de aardbeving in Turkije en 

Syrië. “We willen graag een steentje bijdragen aan een klein beetje minder leed.”, althans, zo spraken 

enkele ouders elkaar vanochtend op het plein.  

Een super gedachte natuurlijk, dus we gaan dat samen doen! Daarom is er contact gelegd met de 

lokale Turkse sociaal culturele stichting Sihhat, omdat we graag willen aansluiten bij een lokaal 

initiatief. Dit contact leverde goede informatie op! 

“We hebben geen kleding nodig, dat is er genoeg en zelfs al teveel. Binnenkort gaat onze imam samen 

met andere mensen uit de lokale Turkse gemeenschap naar Turkije om daar voeding in te kopen. Deze 

voeding wordt ter plaatse uitgereikt aan de slachtoffers.”, aldus de heer Devecioglu van stichting 

Sihhat. “Onze acties zijn er daarom op gericht om geld in te zamelen, want daarmee kunnen we het 

meest betekenen.” Nou, één van de acties van Sihhat is de inzameling van statiegeldflessen! 



 

Vanaf vandaag (vanmiddag al!)staat er 

een aanhangwagen op het schoolplein, 

waarin statiegeldflessen kunnen worden 

gedoneerd. Dus u begrijpt het: graag 

zoveel mogelijk statiegeldflessen naar 

school! De opbrengst van de flessen is 

voor Sihhat. 

 

Maar dat is nog niet alles, want stichting Sihhat helpt ons ook graag mee! Volgende week vrijdag is het 

verkleedfeest en we willen jullie – onze ouders en verzorgers – van harte uitnodigen voor koffie & thee 

met onder andere… Turkse versnaperingen die worden gemaakt door St. Sihhat! Jullie hulp is trouwens 

ook van harte welkom, bakken jullie mee? Jacky (moeder van Cato, Jip en Pien) is spontaan onze 

once-in-a-lifetime-goede-doelen-coördinator en leest graag wat jullie bakken.  

Appt u haar? 06-21288281 (ze kan niet wachten). 

Al dat lekkers is natuurlijk wel in ruil voor een vrije gift. Helpt u mee? De koffie & thee is volgende 

week vrijdag klaar vanaf 12.45 uur. (NB: tot die tijd hebben de kinderen nog het verkleedfeest op 

het plein!) 

Oh, vergeet niet ook opa’s en oma’s mee te nemen. Maar ooms, tantes, buren, vrienden, kennissen, 

au pairs en andere mensen zijn ook van harte welkom. #letsgo 

 

 

100! 
Op 1 februari is de jaarlijkse leerling telling. En ja, ja… de teller staat op 100 leerlingen! Een historisch 

aantal voor De Esch en passend in de trend van langzaam stijgende leerlingaantallen. De keerzijde is 

dat we helaas vrijwel geen extra leerlingen kunnen aannemen. De school is vol. We hebben voor dit 

schooljaar en voor de komende twee jaren zelfs wachtlijsten. 

 

Verkeer in de straat 

Voor de meesten van jullie is het al een tijdje geleden. Daarom een korte herinnering over wat 

verkeerszaken. Misschien weet u het nog…  

 

− Onderbroken gele strepen op een stoeprand betekenen: wel stoppen, niet parkeren. Ook als u 

denkt: “Mwoah, mot kunn’n, is maar kort.”, dan is parkeren nog steeds verboden. 

− Er is ook iets met een rood rond bord en een witte balk daarin: de betekenis daarvan is 

‘verboden in te rijden’ (u weet wel welke). Ook achteruit rijdend het bord negeren is niet netjes. 

Graag de betekenis van deze verkeersreglementen in acht nemen (in een poging om een goede buur 

te zijn).  

 

 

Hoe zit dat, verlof buiten de geplande vakanties en studiedagen? 

Er komen geregeld vragen over extra verlof. Voor extra verlof zijn wat spelregels. Dit zijn ze: 

Buiten de vakanties en studiedagen is ‘extra vrij’ niet mogelijk. Echter, soms zijn er uitzonderingen van 

toepassing, de zogenaamde geoorloofde verlofredenen. Dit zijn ze: 

− Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie 

trouwakte); 

o bruiloft in Nederland dan maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, 

anders 1 schooldag; 

o bruiloft in het buitenland dan maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft 

− Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof 

− Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van 

overlijden) 

o  bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen 

o bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen 

o bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag 

o Als uitvaart in het buitenland plaats zal hebben dan maximaal 5 schooldagen verlof. 

− 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of 

grootouder(s): maximaal 1 schooldag. 

Alle andere redenen zijn niet geoorloofd. Op school kunt u een verlofformulier vragen. Op de 

achterzijde van dit formulier ziet u bovenstaande verlofredenen staan. U kunt dan zelf al een check 

uitvoeren. 

 



Absenties in Parro! 

 
Superhandig dat u allemaal Parro gebruikt! Want telkens meer berichten gaan via Parro. De volgende 

stap is het opgeven van afwezigheid. In geval van ziekte bent u nu gewend 

om te bellen… maar niet altijd wordt de telefoon aangenomen (en soms laat 

u een ingesproken bericht achter). We zijn de app nog aan het 

voorbereiden, maar spoedig hoeft u niet meer te bellen in geval van ziekte. 

U gebruikt dan Parro. In het administratiesysteem wordt uw melding 

zichtbaar, zodat de leerkrachten op de hoogte zijn. Wel vragen we u om 

voor 8 uur ’s ochtends de melding alvast te doen. Let op: het gaat in 

eerste instantie alleen om ziekmeldingen. Andere reden van afwezigheid 

(zoals artsbezoek of zie het vorige artikel), mailt u met de leerkracht van 

uw kind(eren) of u heeft verlof aangevraagd middels het verlofformulier dat 

bij de administratie te verkrijgen is. 

 

Meer informatie volgt binnenkort! 

  

 

Welkom juf Joke Zweerink! 

We hebben pas een nieuwe collega welkom geheten in het team: 

Joke Zweerink. Ze vervangt juffie Annelien: “Mijn naam is Joke 

Zweerink en ik val in op veel verschillende scholen; momenteel is 

dat de Vrije School De Esch om twee dagen per week in klas 5 en 

6 les te geven. Na 46 ½ jaar geniet ik er nog steeds van om 

kinderen iets te leren en hoop zo een bijdrage te leveren aan hun 

ontwikkeling. Naast juf ben ik oma van een kleindochter van 4 ½ 

jaar in Duitsland, waarop ik als het nodig is, oppas en met haar in 

onze moedertaal kan praten.” 

Joke is al een bekende in het Vrije School onderwijs, ze heeft al 

een tijdje gewerkt bij onze collega-school in Doetinchem! Haar 

Athena-emailadres is j.zweerink@deesch.nl, zodat u haar daar op 

kunt bereiken. Ze werkt op maandag en op vrijdag. 

Juf Annelien neemt wat tijd om tot rust te komen. Ze is wel bij de 

school betrokken in haar functie van taal-leesspecialist. Ze 

bezoekt taal- en leeslessen bij collega’s en onderzoekt op dit manier hoe we het taal-

leesonderwijs kunnen verbeteren. Annelien en ik blijven in gesprek met elkaar over de 

voortgang. 

 Joke reist graag. Hier is ze op IJsland 


