Bertus & Bas behandelen
de ‘superwolfbloedmaan’
Maandagochtend 21 januari vond
er een totale maansverduistering
plaats. Het heldere weer maakte
dit unieke schouwspel rondom de
roodgekleurde verduisterde
“bloedmaan” zeker de moeite
waard om er rond 05:30 uur voor
je bed uit te komen.
Een aantal leellingen heeft dan
ook de wekker gezet om naar de
bloedmaan te kijken. Zo ook
Thomas Bleijenberg uit groep 5.
De vader van Thomas stuurde wat foto’s naar Bertus en Bas. Die lieten ze op het digi-bord
zien tijdens een nieuwsbegriples over deze bijzondere maansverduistering. Zo konden alle
leerlingen hun beleving van dit fenomeen met elkaar delen en zijn ze door Bertus en Bas
weer goed gemotiveerd om de natuur rondom ons heen nog beter te bekijken en te
waarderen.

Over hoedjes en kalfjes
Op maandag 11 februari gaat groep 1/2 naar de voorstelling
‘Over hoedjes en kalfjes’. Fijn dat er voldoende ouders
bereid zijn om te rijden en zich hiervoor hebben aangemeld!
We willen deze ouders vragen om 10:15 te verzamelen in
groep 1/2. Om 10:20 zullen wij vertrekken vanaf school. We
rijden dan naar sporthal het Spant, Larikslaan 20 in
Leimuiden. De voorstelling begint om 10:45 en duurt tot
11:35.
Ouders die rijden, kunnen zelf kiezen of ze bij de
voorstelling willen blijven, of liever tussendoor weg gaan.
Om 11:35 vertrekken we weer vanaf de sporthal naar school.
Rond 11:50 zijn we weer terug op de Esselyckerwoude.
Ieder kind moet in de auto in een autostoeltje of op een verhoger zitten. Daarom is het de
bedoeling dat iedere ouder op maandag 11 februari een autostoeltje of verhoger
meeneemt. De stoeltjes en verhogers kunnen die ochtend - graag voorzien van naam - in
het speellokaal worden neergezet.

De voorstelling gaat over een hoedenmaker die hoedjes maakt die passen bij de mensen als
persoon. Ze vragen hem: 'Heeft u een hoedje dat past bij mijn snoetje?' Als de
hoedenmaker in een dorp komt waar iedereen anders is en de sfeer anders is, wordt dit
een uitdaging voor de hoedenmaker. Of het lukt voor iedereen een passend hoedje te
maken? Dat gaan we zien of 11 februari!

Rapporten en 10–minutengesprekken
Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen uit groep 2 t/m 8 hun
eerste rapport mee. In de week erna nodigen wij u uit voor de 10
minutengesprekken om de voortgang van uw zoon/dochter te
bespreken. Deze gesprekken zijn bedoeld voor de ouders van groep 1
t/m 6. De leerlingen van groep 7 worden ook verwacht bij deze
gesprekken aanwezig te zijn omdat tijdens dit gesprek hun voorlopig
advies met ouders en leerkrachten besproken wordt. Vanaf maandag 11 februari kunt u
zich voor de 10-minutengesprekken inschrijven op de intekenlijst die voor de groep hangt.

Hulpouders gezocht voor praktisch verkeersexamen
groep 7
In het voorjaar doen de kinderen uit groep 7 mee aan het
verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en
praktisch gedeelte. Voor het praktische gedeelte zijn wij op
zoek naar hulpouders die het leuk vinden om hieraan mee te
werken. Heeft u interesse? Laat dit weten aan juf Nanja of juf
Noraly. Alvast bedankt!

Nieuwe overblijfcoördinator
Vanaf januari heeft Marlies Tijssen een andere functie
gekregen binnen kinderopvang Snoopy. Zij is nu locatiehoofd
van alle opvangvormen van Snoopy binnen Woubrugge. Dat
betreft het kinderdagverblijf, de TSO en de BSO. Marlies
heeft daarom besloten om een nieuwe TSO-coördinator aan
te stellen om de overblijf goed te kunnen regelen.
Vanaf januari is Ciska Hoogenboom de nieuwe coördinator.
Zij is ervaren coördinator en heeft tot december 2018 de
TSO in Leimuiden geregeld. Ciska beheert nu de TSOtelefoon. Het nummer is hetzelfde gebleven: 0651227901. Ook het e-mailadres van de TSO is ongewijzigd:
tso.wou@live.nl. Het overblijfteam wordt gevormd door: Britt, Ciska, Jolanda, Mieke,
Sihan, Sahar en stagiaire Kelsey. Kijk voor meer informatie over andere opvangvormen
zoals het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang op www.kinderopvangsnoopy.nl

Vragen/opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen over wat u in de Esselyckerwijs heeft gelezen,
kunt u contact opnemen met Monique Vrij, intern begeleider. U kunt haar
mailen: moniquevrij@morgenwijzer.n

Belangrijke data in februari
Week 6
Woensdag 13 februari
Vrijdag 15 februari
Week 8
Vrijdag 22 februari
Week 9

Bijlage
Geen

www.esselyckerwoude.nl

Adviesgesprekken groep 8. Leerlingen
worden met hun ouders verwacht.
Mini lessen van de bibliotheek in groep 1
t/m 8
Rapport mee voor groep 2 t/m 8
10 minuten gesprekken groep 1 t/m 7
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie

