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AGENDA
Juli:
4: Rapportavond
11/12: Musical groep 8
13: Afscheid groep 8
14: Laatste schooldag tot 13:30u

ZIEKMELDINGEN LEERLINGEN: GRAAG BELLEN TUSSEN 8.00 UUR EN 8.15 UUR

053-4618000

RUN & LUNCH
Vrijdag 24 juni was het zover, de sponsorloop en de zomermarkt zouden
beginnen. Enige onzekerheid was het weer. Precies op deze dag zou het zwaar
gaan regenen, niet het type weer dat je kan gebruiken bij een sponsorloop en
een zomermarkt.
Het slechte weer mocht de pret niet drukken want het was een groot succes!
De vele toeschouwers die eerst kwamen kijken bij de kinderen toen ze hun
rondjes renden in de gymzaal, waren later aanwezig bij de zomermarkt in de
school. Het was ouderwets gezellig met alle vaders en moeder, opa's en oma's en
alle anderen die op de gezelligheid afkwamen.
Met al deze gezelligheid en hardloopprestaties hebben we een behoorlijk
bedrag opgehaald voor onze doelen. Ruim €6000!!!
Dat is boven verwachting en daar zijn we heel erg blij mee!
Begin volgend schooljaar zullen we een update geven over de planning van het
schoolplein en de schenking aan KiKa.
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FORMATIE
Juf Nicolle Prins en juf Stefanie Breman zijn de ib-ers voor het komende
schooljaar. Juf Nicolle richt zich vooral op de onder en middenbouw, juf Stefanie
op de midden- en bovenbouw.

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag wil ik me via deze weg aan u voorstellen. Mijn
naam is Anouck Haven, 53 jaar oud en ik woon samen met
mijn man Robert en onze hond Cato in het dorpje Beckum.
Ik heb twee volwassen zoons, Luc en Max, die niet meer
thuis wonen. Ik houd van koken, wandelen en lezen en ga
graag in de zomervakantie kamperen met onze caravan.
Ik ben al 29 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 15 jaar op de
Prinseschool. Hier heb ik gewerkt als leerkracht, maar al heel snel als Intern
Begeleider en sinds 2013 ben ik met veel plezier locatieleider geweest op de
locatie Staringstraat. Ik krijg heel veel energie om samen met een team te werken
aan goed onderwijs voor kinderen met als doel dat elk kind zich op zijn manier
kan blijven ontwikkelen.
Ik kijk er erg naar uit om samen met het team van obs de Esmarke ervoor te
zorgen dat het een mooi schooljaar wordt, waarin we elkaar snel mogen
ontmoeten en kennis kunnen maken.

Ik ben Vera Markerink en ik word de nieuwe juf van groep 4!
Ik woon tegenwoordig met mijn vriend in Losser, maar ik ben
geboren en opgegroeid in Glanerbrug. Na schooltijd geef ik
turnlessen bij gymnastiekvereniging WIK Glanerbrug.
In het verleden heb ik al stage gelopen op de Esmarke.
Ik kijk met veel plezier terug op deze tijd!
Ik heb heel veel zin om volgend jaar aan de slag te gaan op de
Esmarke. Het belooft een leerzaam, maar vooral een gezellig
schooljaar te worden.
Ik kijk ernaar uit om jullie na de zomervakantie te zien!
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(VEEL) NIEUWS UIT GROEP 4
Hallo! wij zijn Meike en Milou.
Wij gaan het hebben over het schoolreisje.
Wij zijn naar de Waarbeek geweest.
Wij zijn in bijna alle attracties geweest.
Twee dingen zijn eng het spookhuis en de
Hully Gully.|
Milou ging met Zoe en Erva en Meike.
Ging met Liv en Anthony.
Het schoolreisje was leuk.
En het was ook leuk in de bus.
Toch missen wij het een beetje
Dit was het.
Doei
Groetjes Meike en Milou.

Schoolreis de Waarbeek|
Wij zijn in de Rocking Roger geweest en in de Twister.
En in Achtbaan Rupsje Mae En in het Spookhuis
geweest.
En in de Rodelbaan En de Hully Gully en de Oldtimers
en de
Botsautoss En de Carrousel En de Swingmill
En in Zweefmolen En in Nautic Jet en toen gingen
We terug in de bus en we gingen alles op cjapen
En Mason ging ouwehoeren met zijn drinken .
En toen liet hij zijn drinken vallen toen
Liet Mason ook zijn snoepjes vallen
En toen zij Sam is het zwaar ?
Groetjes Mason en Sam En Antohny.

Een konijn die een baby krijgt.
Een groot konijn krijgt een baby.
De dierenarts zegt tegen het baasje
van het konijn:
De konijn krijgt een baby!
De baasje schrikt een baby!
De dierenarts zegt: ja maar we
weten nog niet of het een meisje of
een jongen word.
De baasje en de konijn gaan naar
huis.
Het baasje is super blij!
2 weken later......
De baby is geboren!
Wat is het een meisje of een jongen?
Het is een meisje
Ik noem haar Kina!
Je gaat alles horen over Kina. (over
konijnen)
Kina houd heel erg veel van wortels.
Ze houd ook van mini dutjes!
Ze vind het erg leuk om met de bal
te spelen en
ze vind het leuk om te wandelen.
Ze is nu 4 maanden.
Ze drinkt nu uit het bakje!
Ze is nu al erg groot geworden!
Het is super schatig en er is een
nieuw familylid en dat is kina!
Einde
Van Divana, Maroshka en Erva Ecem

Hallo wij zijn Quinn en Danilo
wij zijn op school wij leren heel veel op school onze favoriete les is spelling en gym 9 dagen geleden
hadden we schoolreisje de waarbeek we gingen in haunted house en rocking roger en swing mill en
in Hully gully en nog carousoll en oldtimers en Eendjesmolen onze favoriete attractie zijn swingmill en
rocking roger hullygully en haunted house en toen gingen we een ijsje eten toen wat snoep en patat
ik had alleen patat en danilo patat en een vrikandel en toen gingen we weer in de bus ik was er ik
werd opgehaald en toen ging Quinn met danilo fortnite gamen einde.
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NIEUWS UIT GROEP 4
Hallo allemaal wij zijn Zoe en Vayenne.
Wij gaan het hebben over schoolreis!
Eerst ging Zoe in de Rocking Roger!
En toen ging Vayenne in de botsautos!
En toen ging Zoe in de twister!
En toen ging Vayenne in de oldimers!
Daarna ging Zoe in de Hully Gully!
En na Zoe ging Vayenne in de achtbaan!!!
Maar toen!
Ging Zoe in de achtbaan rupsje mae!
En na Zoe ging Vayenne in de nautic jet!!
Daarna ging Zoe in de ReuzenRat!!
Maar toen!
Ging vayenne in de achtbaan rupsje mea!
En toen gingen we eten Zoe had patat met
friekandel en nog mayonaise!!
En daarna gingen we naar de bus om naar
huis te gaan! Super leuk allemaal!

Het schoolreisje naar waarbeek
Hallo wij zijn Amin en kayden en luuk
Amin zitten me deniz in de bus zitten
Toen mogen we zelf kiezen wat we willen
Amin en Deniz was bij hully gully
Het was echt mega eng Amin en deniz moesten
SCHREEUWEN!!!!
Toen gingen bij boot zitten samen kayden
mason Amin mats anthony sam luuk deniz
Toen waren wij in het botauto´s samen met luuk
deniz en amin
We gingen elke keer bij botauto´s toen vind
amin saai
Ik gingen met milou in de trein we gingen
kayden
Zoeken we hadden hem toen gevonden toen
gingen we in de hully gully
Toen moesten we schreeuwen

Hallo ik ben Haythem Deniz en Mats.
We gingen naar de Waarbeek we moeste alls eerst lopen naar de bus. Met groep 3 moesten we
wachten op de bus het duurde lang voor dat we in de bus zitten uiteindelijk gingen we weg het
duur de lang. Toen in de bus eten we lekker snoep toen waren we er we moesten wachten toen
we naar binnen gingen toen het 10:00 was het Waarbeek open we gingen we naar onse plek.
We gingen in de botauto,s en daar naar gingen we in hully gully en daar na gingen we in
deRodelbaan en darna gingen we ranya drinken. In de roching en ook in het spookhuis en darna
gingen we eten het was lekker en darna in de rups Atrachtie en nog in de boot die naar ben
eden ging het was heel leuk toen gingen we trug naar huis en we gingen in de bus eten toen
warenheel dicht bij school en we gingen bukkken en toen waren we thuis.
De musical.
Hallo wij zijn Liv Elien Benjamin. Wij gaan het dus hebben over de musical. Het gaat over de 4
seizoenen. Er zijn 2 vertellers. En de seizoenen zijn natuurlijk de verjaardag zomer herfst winter lente.
Er zijn 5 professors 5 vaders 5 igors 5 T-Rex. Er zijn 5 scenes.En dan gingen wij het liedje zingen.
Het lied heet proficiat professor Provloski. Proficiat professor provloski je bent nu al 20 jaar oud en
de professor zet een stap naar voren.Dit is hier vader provloski en hij zorgt heel erg goed voor.
Dit is hier igor het hulpje hij helpt de professor heel goed. En dit is hier de t rex.
En zo kwamen er nog heel veel scenes en het was heel erg leuk.
En we kregen van ideren heel hard aplaus einde
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NIEUWS UIT DE MR
De allerlaatste MR-vergadering van dit schooljaar is op maandag 20
juni geweest. We hebben het over de volgende zaken gehad:
De MR schenkt een bedrag aan de school voor het realiseren van
een nieuw schoolplein!
We hebben de begroting bekeken
de formatie voor komend schooljaar, Veroniek heeft uitleg
gegeven
Inzet NPO geld
We hebben nieuwe vergaderdata voor de MR afgesproken voor
schooljaar 2022-2023
Aanmelding nieuwe leerlingen? Wat zijn de aantallen tot nu toe
voor komend schooljaar?

ANGLIA EXAMENS
We are very proud to announce that all children from group 7
and 8 have passed their Anglia exam. Well done everyone!!

LAATSTE SCHOOLDAG TOT HALF TWEE
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag.
De kinderen zijn deze dag vrij om 13:30 en kunnen daarna heerlijk
gaan genieten van een welverdiende vakantie!

VAKANTIES

&

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
STUDIEDAGEN
Goede Vrijdag: 7 april 2023
14 september 2022
2e Paasdag: 10 april 2023
14 november 2022
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Onderwijsdag Consent 16 maart
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
27 juni 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023
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