Nieuwsbrief Obs de Esmarke 2019
30 augustus 2019
Twitter: Wij zijn te volgen op twitter.com@Esmarke.
Ziekmeldingen leerlingen: graag bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur.
053-4618000
De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 13 september
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
Agenda, Welkom en start schooljaar 2019-2020, Informatie avond, Vriendschapsweken,
Kennismakingsgesprekken, Foto’s maken door ouders/verzorgers, Bereikbaarheidsformulier en Social
Schools, Verkeerslichten Gronausestraat
September:
10
Informatie avond
19.00 uur: groepen 3, 4,5a,5b,7b/8b,8a
20.00 uur: kleutergr A en B, 6a, 6b en 7a
12
Studiedag: alle leerlingen vrij!
23
MR
25
Kinderpostzegels
Oktober:
2
Voorronde Korfbal
2
Start Kinderboekenweek
4
Dierendag
9
Korfbal finale
16
Uitwijkdatum korfbal
16
Grote Rekendag
21
t/m 27 Herfstvakantie
31
Voorlichting gr 8 Voortgezet Onderwijs

Studiedagen schooljaar 2019-2020: alle leerlingen zijn vrij op
Donderdag 12 september 2019: alle leerlingen zijn vrij! Het team heeft een studiedag
Maandag 18 november 2019: alle leerlingen zijn vrij! Het team heeft een studiedag
Donderdag 19 maart 2020:
alle leerlingen zijn vrij! Het team heeft een onderwijsdag van
Consent
Maandag 15 juni 2020:
alle leerlingen zijn vrij! Het team heeft een studiedag

Welkom en start schooljaar 2019-2020
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad.
Wij heten alle (nieuwe) leerlingen en hun ouders/verzorgers van harte welkom op Obs de Esmarke.
In alle groepen worden de komende weken groepsvormingsactiviteiten gedaan en vinden de
kennismakingsgesprekken plaats tot aan de herfstvakantie. We maken er samen een mooi schooljaar
van!
De verbouwingswerkzaamheden voor de zijgevel zijn in de zomervakantie doorgegaan.
We hebben prachtige nieuwe ramen, kozijnen en screens gekregen.
Informatieavond
Op dinsdag 10 september is de informatieavond. Zie de agenda bovenaan in deze nieuwsbrief voor
de tijden en de groepen.
We heten u van harte welkom op deze avond waar u kennis kunt maken met de leerkracht(en) van
uw kind(eren) en waar u belangrijke informatie krijgt over de gang van zaken in de klas en op school.

Vriendschapsweken (PBS)
In de eerste vier weken van het nieuwe schooljaar zijn alle groepen bezig met verschillende
activiteiten rond groepsvorming en vriendschap. We vinden het erg belangrijk dat de kinderen hun
plekje vinden in hun (nieuwe) groep en er een fijne sfeer ontstaat in de klas. Om dit te bereiken
maken we gebruik van kennismakings- en samenwerkingsopdrachten en verschillende spelvormen.

Kennismakingsgesprekken
We willen u van harte uitnodigen om te komen kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw zoon
of dochter. Aan het einde van het vorige schooljaar heeft de overdracht van de leerlingen door de
groepsleerkrachten onderling plaatsgevonden. Daarbij is al veel informatie over de leerlingen
uitgewisseld.
Nu willen we met u als ouder(s) in gesprek, zodat wij weten wat er bij u leeft met betrekking tot uw
kind. Ook kunt u uw verwachtingen voor het komende jaar bespreken. En wellicht heeft u nog
specifieke informatie voor de leerkracht.
Wij vinden het belangrijk om van elkaar te weten wat nodig is om uw kind(eren) zo goed mogelijk te

laten functioneren. U krijgt binnenkort via Social Schools een uitnodiging van de leerkracht van uw
kind om een afspraak te plannen. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 10 a 15 minuten.
Het is natuurlijk altijd mogelijk een vervolgafspraak te maken.
De gesprekken zullen plaats vinden tot de herfstvakantie, na schooltijd en op verschillende dagen.
Dit in tegenstelling tot de voortgangsgesprekken waarbij altijd een gezamenlijke avond is.
Mocht er geen enkele mogelijkheid voor u bij staan verzoeken wij u contact op te nemen met de
leerkracht van uw kind om samen naar een oplossing te kijken.

Foto’s maken door ouders/verzorgers op school
De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun
ouders/verzorgers) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en
video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar we vragen u terughoudend te zijn met het
maken en publiceren van foto’s die u op school heeft gemaakt of als u bijvoorbeeld mee gaat met
een excursie. Op het AVG formulier dat u deze week via uw kind(eren) heeft ontvangen kunt u
aangeven waar u wel of geen toestemming voor geeft voor uw eigen kind(eren).
Bereikbaarheidsformulier en Social Schools
Wilt u het bereikbaarheidsformulier, dat uw kind mee heeft gekregen, uiterlijk volgende week bij de
leerkracht van uw kind inleveren? Het formulier heeft ook een achterkant, wilt u dit ook invullen?
Mochten er in de loop van het jaar wijzigingen zijn bijvoorbeeld bij telefoonnummers, wilt u dit dan
aan ons (bij de leerkracht van uw kind en bij Jolanda van de administratie (op maandag en dinsdag)
doorgeven? Dit is belangrijk in verband met de bereikbaarheid, als er bijvoorbeeld iets is met uw
kind.
In Social Schools kunt u zelf wijzigingen aanbrengen, bijvoorbeeld als uw e-mailadres is veranderd.
Het is van belang ieder kind individueel aan te melden om de juiste klassenbrieven ook te ontvangen.
Mocht u hulp nodig hebben bij Social Schools dan kunt u op dinsdag bij Hugo Jurrissen terecht. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking.
Verkeerslichten Gronausestraat
Het is u misschien opgevallen dat de verkeerslichten anders zijn afgesteld. Het is nu zo dat fietsers
die willen oversteken gelijktijdig groen hebben met auto’s die vanaf de Esmarkelaan rechtsaf de
Gronausestraat op willen. De verkeersouder is samen met de directie in overleg met de Gemeente
Enschede om te kijken hoe we deze situatie kunnen verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Esmarke

