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AGENDA
Maart:
28: Verkeersexamen theorie (groep 8)
30: Voorronde schoolvoetbal, Grote Rekendag
April:
1: Studiedag team (leerlingen VRIJ, geen grap)
8: Fietsexamen (groep 8)
12: Schoolfotograaf
13: Finaledag schoolvoetbal
14: Schoolfotograaf / Anglia examens
15: Goede Vrijdag, leerlingen wel naar school!
15: Paasontbijt
18: 2e Paasdag (leerlingen VRIJ)
19: Afname IEP-Eindtoets groep 8
20: Afname IEP-Eindtoets groep 8
22: Koningsspelen
23 april t/m 8 mei: Meivakantie

ZIEKMELDINGEN LEERLINGEN: GRAAG BELLEN TUSSEN 8.00 UUR EN 8.15 UUR

053-4618000

VOORLEZEN

De kleutergroepen worden op woensdag- en
vrijdagochtend voorgelezen door kinderen van
groep 8. De kleuters kiezen zelf een boek in de
schoolbieb en samen met twee vriendjesworden
zij voorgelezen

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 12 en donderdag 14 april komt de schoolfotograaf.
Op deze twee dagen worden individuele, groepsfoto's en
broers/zussen foto's gemaakt.
In de bijlage naast de nieuwsbrief vindt u de uitgebreide informatie de
schoolfoto's.

INZAMELING OEKRAÏNE

Zoals u wellicht heeft gelezen, is er vanuit de kinderen een
actie gestart om de mensen in de Oekraïne te helpen.
In de hal staat een doos waar flessen bonnen ingestopt
kunnen worden.
De opbrengst gaat naar Giro 555
Tot nu toe is de opbrengst € 37,20
Enkele leerlingen uit groep 8 hebben geholpen met het
maken van de doos en het schrijven van de brief voor de
ouders.
Als kinderen met zo'n goed initiatief komen, doen we daar
als school uiteraard iets mee!
De komende periode kunt u de bonnen blijven inleveren.
Dank daarvoor!!
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SCHOOLREIZEN
Hieronder vindt u de data en de bestemmingen van de schoolreizen van
gr 1 t/m 8.
Wij willen u vragen het schoolreisgeld voor eind april te storten.
Wilt u daarbij onderstaand rekeningnummer gebruiken.
(Pas op! Dit is een ander rekeningnummer dan waar de ouderbijdrage voor
de Ouder Geledingen Raad op wordt gestort.)
Regiobank
NL33-RBRB-0918-2786-51
ten name van Stichting Ouderraad OBS De Esmarke.
(Wilt u bij het betalingskenmerk de naam en groep van uw kind vermelden)

Kleutergroepen A+B: dinsdag 17 mei
Vertrek 09:00uur, Giga Konijnenhol, kosten €30,Groepen 3+4: dinsdag 21 juni
Vertrek 09:00uur, De Waarbeek, kosten €25,Groepen 5+6: donderdag 16 juni
vertrek 09:00uur, Avonturenpark Hellendoorn, kosten €34,Groepen 7: woensdag 18 mei t/m vrijdag 20 mei
vertrek 09:00uur, Zaanhoes in Losser, kosten €70,-*
Groepen 8: dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli
vertrek 08:00uur, Ameland, kosten € 150,*Voor groep 7 (ongeveer €20 van dit bedrag wordt gespaard voor de
schoolreis volgend jaar als de kinderen in groep 8 zitten)
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SCHOOLPLEIN

Van droom naar realisatie...
Begin van dit schooljaar zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden om ons
schoolplein te verfraaien. Kinderen gaven aan dat een uitdagende en
mooier schoolplein een grote wens is. Met een werkgroepje zijn we de
wensen in kaart gaan brengen en hebben ook de kinderen gevraagd wat
ze graag op hun nieuwe schoolplein zouden willen zien.
De plannen zijn inmiddels zover dat we
waarschijnlijk dit schooljaar de eerste
schep in de grond kunnen zetten.

`

Grote wensen brengen ook grote kosten
met zich mee. Om het schoolplein te
kunnen bekostigen moeten we creatief zijn.
Een deel van de kosten gaan wij zelf bijdragen, een ander deel hopen we
bij elkaar te krijgen dmv het aanspreken van fondsen. Daarnaast hopen we
kosten te kunnen besparen door de inzet van vrijwilligers bij de aanleg van
het plein.
Deze inzet kan op vele manieren, bijvoorbeeld door het meehelpen bij
grove werkzaamheden, de beschikking over materieel, e.d.
Heeft u een goed idee waarmee we de kosten kunnen beperken of zou u
willen/kunnen bijdragen dan kunt u contact opnemen met Tom.
Binnenkort hopelijk meer nieuws...
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FIETSKEURING
Afgelopen vrijdag werden de fietsen van de
kinderen in groep 8 gekeurd ter
voorbereiding op het verkeersexamen.

OPROEP KOSTELOOS MATERIAAL
Wij zijn op zoek naar kosteloos materiaal om te gebruiken bij de
handvaardigheidlessen. Te denken valt aan: eierdozen, wc rollen,
knopen, blikken, kurken, kleine flesjes e.d.
Het kosteloos materiaal mag afgegeven worden aan de balie bij de
ingang.

PBS REGEL VAN DE WEEK

Na de vakantie besteden we aandacht aan de volgende regel:
week 12: Avantiveld en kleuterplein
week 14: Fiets en middenplein

NIEUWS UIT KLEUTERGROEP B

Na elk thema worden de hoeken omgetoverd in iets nieuws. Zo
blijven de kinderen uitgedaagd en geprikkeld.
Er zijn veel kinderen die de letters herkennen. Sommige kinderen
kunnen al heel mooi en duidelijk schrijven. Toppers!
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NIEUWS UIT KLEUTERGROEP A+B
Voorstelling kleuters
Afgelopen dinsdag zijn de kleutergroepen naar een voorstelling in de
centrale bibliotheek geweest.
Het prentenboek "Maar eerst ving ik een monster" werd nagespeeld.
Het was voor alle kinderen het eerste uitje met school!
We kregen iets lekkers en een allemaal een monsterknuffel.
Uiteraard een bedankje voor alle ouders die ons er naartoe hebben
gereden!
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NIEUWS UIT GROEP 3
panekoekedag vrijdag 18 maart
we hebben een hirleke panekoek gegeeten
thyz
wij heben een pannekoek gegeten met onze klas
dit omdat het nationale pannenkoekendag was
ze waren erg lekkker..mmmmm
quinn
we gaan het letterwinkeltje spelen
en het woort leuk
we gaan ook 2 liedjes zingen
sue

we gaan morgen het letterfeest houden
en dan gaan we optreden voor publiek
we hebben heel veel geoefent
puck

ereronde door school

Voorstelling Letterfeest
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DE DROOM VAN GLANERBRUG

Het initiatief 'De droom van Glanerbrug' is onlangs in het leven
geroepen om bewoners samen te brengen met als doel de wensen
voor Glanerbrug in beeld te brengen en te bouwen aan een
levendig stadsdeel.
Afgelopen kerst was het eerste initiatief maar toen gooide corona
helaas roet in het eten.
Nu is er een nieuw plan. De initiatiefnemers van 'de droom van
Glanerbrug' willen graag op zaterdag 9 april alsnog aftrappen.
Op de scholen in en rond Glanerbrug zijn grote paaseieren
versierd. Deze worden op 9 april tentoongesteld in de etalages
van ondernemers aan de Gronausestraat. De ondernemers
organiseren een speurtocht waarbij kinderen met een
stempelkaart de paaseieren kunnen zoeken. Bij een gevonden ei
krijgen zij een stempel. Een volle stempelkaart levert voor de
kinderen een gratis ijsje bij Bakkerij Oonk op.
http://www.dedroomvanglanerbrug.nl
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