Welkom en afscheid
Na de zomervakantie start Romie in groep 3 en Tamara in groep 7. Wij wensen ze veel
plezier op OBS Esselyckerwoude.
Danique en Jailey Zandstra gaan ons helaas verlaten. En ook
Senna (groep 5) zal na de zomervakantie naar een andere school
gaan. Wij wensen ze veel plezier op hun nieuwe school.

Foto’s op de website
We liepen een beetje achter, maar precies voor de zomervakantie is het gelukt! Alle foto’s
van het afgelopen schooljaar staan op onze website: www.esselyckerwoude.nl Als u de foto’s
wilt bekijken, wordt u doorgelinkt naar de website van myalbum. Hier staan alle albums van
het afgelopen schooljaar die u nog van ons tegoed had. Jaco Blijenberg, bedankt voor het
schieten van al deze prachtige plaatjes!
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Hieronder volgen de studiedagen voor het komend schooljaar:
Woensdag 15 februari 2017
Dinsdag 14 maart 2017
Vrijdag 7 juli 2017

Het is waar, 40 jaar!!
Afgelopen vrijdag hebben wij het 40-jarig bestaan van de school gevierd. Het was een
geweldige dag. De vossenjacht was een enorm succes. Daarna hebben we een heerlijk
een cakeje in de klas gegeten en nog even buiten gespeeld. Toen volgende er een
mysterieus optreden van de goochelaar. We hebben de dag afgesloten met een lekker
ijsje. Zowel de goochelaar als het ijsje zijn betaald door de OR. Heel erg bedankt! We
hebben genoten. Daarnaast willen we alle ouders, die deze dag hebben geholpen
bedanken voor hun aanwezigheid en inzet.

De communicatie over het 40-jarig bestaan van de school is niet helemaal goed verlopen.
Excuses daarvoor. Wij zullen hier volgende keer zorgvuldiger mee omgaan.

Afscheid juf Tiny

Aan het einde van dit schooljaar ga ik Esselyckerwoude verlaten.
Ik heb besloten om geheel op het bestuursbureau van Sopora te
gaan werken. Ik ga me daar vier dagen in de week bezighouden
met de leerlingadministratie van alle Sopora-scholen.
Het zal heel vreemd zijn om de kinderen en het lesgeven te
missen. Zeker in de gezellige decembermaand zal ik
terugdenken aan de school! Maar ik ben van plan om regelmatig
nog even terug te keren op school en om contact te houden.
Ik bedank mijn fijne collega’s voor de ondersteuning,
gezelligheid en samenwerking. Ik heb groot respect voor jullie!
Ook bedank ik de kinderen, ouders en iedereen die bij de school betrokken was voor de tijd
op Esselyckerwoude. Ik neem nu voor de tweede keer afscheid van Esselyckerwoude en draag
de school een warm hart toe. Daarom ga ik ook geen afscheid nemen, maar zeg ik gewoon tot
ziens!
Tenslotte wil ik iedereen een hele fijne zomervakantie wensen. Rust uit en geniet.
Juf Tiny

Groep 1/2 juf Annelies: circusoptreden en picknick
Woensdag 29 juni jl. was het eindelijk zover:
het circusoptreden van groep 1 en 2. Alle
kinderen en de juf waren toch wel een beetje
zenuwachtig. Het was mooi weer, dus de
voorstelling kon buiten plaatsvinden. Er was
veel publiek naar onze voorstelling gekomen en
dat was heel leuk. Er was een optreden van de tijgers, clowns, koorddanseressen, acrobaten,
sterke mannen en twee goochelaars. Wat hebben jullie allemaal ontzettend goed jullie best
gedaan! Ik ben trots op jullie!
Alle hulpouders die ons deze ochtend zo goed hebben geholpen met het klaarzetten van alle
spullen en opruimen en het schminken: bedankt! Ook Jaco wil ik bedanken voor het maken
van de prachtige foto’s, die binnenkort op onze
website staan.

Na schooltijd was er door de klassenmoeders
van
groep
2
een
afscheidspicknick
georganiseerd. Alle ouders hadden wat lekkers
gemaakt en het was mooi weer. We konden op
het grasveldje naast het kleuterplein
picknicken. Iedereen heeft heerlijk gegeten van
alle lekkere dingen. Er waren pannenkoeken,
kaasstengels, broodjes worst, kipkluifjes,
olifantenkoekjes,
fruitspiesjes,
wraps,
minikrentenbolletjes en nog veel meer
lekekrs. We hebben ervan gesmuld.
Ik werd verrast met een mooie ballonnenkrans
met een cadeaubon erin, een prachtige bos
bloemen en een theedoos met fotootjes van
de kinderen van groep 2. Ik wil alle kinderen
en ouders bedanken voor deze cadeaus. Alle
kleuters kregen een map met verschillende
werkjes en tekeningen van de afgelopen twee
kleuterjaren.

Graag wil ik de klassenouders bedanken voor het organiseren van deze gezellige picknick én
voor al jullie hulp het afgelopen jaar. Ik wens de kleuters heel veel succes en plezier in groep
3, volgend schooljaar. Ik zal jullie best missen. Jullie zijn een fijne groep en het was heel
leuk om jullie bij mij in de klas te hebben. Iedereen een hele fijne zomervakantie toegewenst!
Juf Annelies

Groep 3/4: laatste schooldag
A.s. donderdag mogen de leerlingen van de groepen 3 en 4 binnen- en/ of buitenspeelgoed
meenemen om die dag mee te spelen.
Belangrijke data voor de komende tijd

6 juli 2016
8 juli 2016
11 juli 2016 t/m 19 augustus 2016

Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
Studiedag: alle leerlingen vrij
Zomervakantie

Bijlagen
 Persbericht de Driemaster: officiële start voor gratis zwemdiploma A voor minima
 Flyer jeugdsportfonds Kaag en Braassem
 Spelregels jeugdsportfonds Kaag en Braassem

www.esselyckerwoude.nl

esselyckerwijs@gmail.com

