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Nieuws uit groep 7-8
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Niet alleen buiten, maar ook in het klaslokaal van de leerlingen
van groep 7 en 8. In vier groepjes van 9 leerlingen, ze mochten de groepjes zelf samenstellen, hebben
de leerlingen zich meer dan voortreffelijk uitgeleefd op drie verschillende lessen. Het betrof
namelijk een les van Kanjertraining, Engels en handvaardigheid.
Samenwerking, taken verdelen, overleggen en tot een compromis komen na overleg waren bijzonder
belangrijk. Het was heel interessant om te observeren hoe de leerlingen kleine “probleempjes” konden
oplossen. Het Engels, de onderdelen van het herfstraam, de boom, de grond, de wolken, de egel,
moesten een in het Engels geschreven naamkaartje krijgen. Dus aan de slag met het vertaalonderdeel
van Google, lang leve Google, en daar kwamen de mooiste naamkaartjes tevoorschijn.
Handvaardigheid, dat hebben de leerlingen van zowel groep 7 als van groep 8 wel in de vingers!!!
Er was nog een duurzaam aspect aan de opdracht, de boom - scheuren van papier - moest kunnen
blijven "zitten” op het raam om als onderdeel van het toekomstige kerstraam te kunnen dienen.
Daar we niet zoveel ruimte over hebben in het lokaal, zullen we wellicht onze toevlucht nemen tot
mooie kerstramen in plaats van een kerstboom!! We nodigen u, ouders/verzorgers, uit om de ramen
een keer te komen bekijken, wanneer u daarvoor in de gelegenheid bent.
Voorafgaand aan een bezoek van een mevrouw die een interessant beroep uitoefent in een
interessante instelling in Leiden, spreken we in een aantal lessen over wetenschappelijke en
technische beroepen voor zowel jongens als meisjes. De informatie die de methode Talentenkijker wil
overbrengen is dat ALLE beroepen voor IEDEREEN toegankelijk zijn. We praten in de klas over de
talenten die de leerlingen hebben; ze kijken naar talenten van zichzelf én naar de talenten van de
medeleerlingen. Ook zullen de leerlingen jeugdfoto’s te zien krijgen van mannen en vrouwen die een
beroep uitoefenen waar ze niet zo gauw aan zullen denken. En dan maar bedenken welk beroep het is.
In november zal door bureau Halt informatie over Vuurwerk gegeven worden.
En in deze mooie herfstmaand zal een informatie avond zijn voor de ouders van leerlingen van zowel
groep 7 als groep 8 over de middelbare school, zodat deze informatie samen met het schooladvies
gebruikt kan worden voor het bezoeken van de open dagen van de middelbare scholen in januari 2014.
Leerkrachten groep 7 en 8

Sint Maarten
Maandag 11 november gaan de groepen 1 t/m 4 Sint Maarten lopen. Kinderen
uit andere groepen mogen niet meelopen, ook kleine broertjes of zusjes niet.
We lopen dit jaar door de volgende straten: Sterrenkroos, Krabbescheer,
Zwanebloem, Praam, Turfeiker, Dageraad, Tjalk, Julianalaan, Beatrixplantsoen,
Witte klaver, Weegbree, Veldbries, Wilhelminalaan, Emmalaan en de Bateweg
de beide kanten vanaf school tot aan het tweede zebrapad. De bewoners van
deze straten krijgen van onze school een flyer over Sint Maarten in de bus.
Zo weten ze dat wij 11 nov. met de kinderen langs komen om fruit op te halen.
Graag om 17.50 uur op school zijn, de kinderen kunnen om 19.00 uur weer
opgehaald worden op school. We laten geen kinderen alleen naar huis toe gaan.

Ik stel me voor
Beste allemaal!
Vanaf maandag 4 november ben ik op maandag, dinsdag en woensdag te vinden in groep 3, waar ik het
zwangerschapsverlof van Denyse waarneem.
Maar wie ben ik? Mijn naam is Iris van Vliet. Ik ben 23 jaar en woon in Reeuwijk. In 2011 heb ik mijn
Pabo-diploma gehaald waarna ik op diverse scholen van Sopora en De Groeiling heb gewerkt. Ik ben
breed inzetbaar en heb groep 1/2 tot en met 8 lesgegeven. Daarnaast heb ik vorig jaar de Master
Special Educational Needs afgerond. Naast mijn werkzaamheden op De Esselyckerwoude werk ik op
donderdag en vrijdag in groep 1/2 op De Regenboog in Waddinxveen.
Ik heb er erg veel zin om aan de slag te gaan!
Groetjes Iris van Vliet

Oproep van groep 1-2
Bij de poppenhoek staat een kledingrek, hierop hangen verkleedkleren. De kleuters
kunnen zich tijdens het spelen verkleden. Nu zijn er enkele verkleedpakken kapot!
Is er misschien een handige ouder die wat verkleedkleren wil herstellen voor ons?

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage.
Uit onze administratie is gebleken dat er voor een groot aantal leerlingen nog
geen vrijwillige ouderbijdrage betaald is. De ouderbijdrage is belangrijk voor
uw kind/kinderen. Zonder de ouderbijdrage kunnen wij niet garant staan voor
een gezellige Sinterklaasfeest, Kerstfeest en nog veel meer extra’s door het
hele schooljaar heen. Graag zo spoedig mogelijk € 25,00 per kind aan ons
overmaken op bankrekening: Regiobank NL22 RBRB 0648 6409 65 t.n.v. OR Esselyckerwoude.
Mocht u een betalingsregeling willen treffen, dan kunt u contact opnemen met het schoolhoofd
Monique Haverkamp of met één van de OR leden.
Alvast bedankt, de Ouderraad

Kortdurende, effectieve ondersteuning en hulp
Heeft uw kind tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig? Dan is effectieve hulp mogelijk.
Zoals u wellicht weet begeleid ik een aantal kinderen op de Esselyckerwoude.
Mijn naam is Annemiek Schoonhoven. Ik werk al lange tijd met veel plezier in het (basis)onderwijs.
Daarnaast ben ik sinds 2009 werkzaam als remedial teacher. Als u merkt dat uw kind moeite heeft
met een nieuw onderdeel van bepaalde leerstof kunt u tijdelijk mijn begeleiding inhuren.
Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan begeleiding bij:
 technisch- en begrijpend lezen


werkwoordspelling in de bovenbouw



het nog niet onder de knie hebben van specifieke rekenvaardigheden

Naar aanleiding van uw hulpvraag maak ik een leer-/begeleidingsplan voor een beperkt aantal weken.
Dit doe ik in samenspraak met de groepsleerkracht van uw kind zodat mijn hulp aansluit bij de
werkwijze in de klas. Door het bieden van effectieve, kortdurende hulp krijgt uw kind de leerstof
beter onder de knie. Verdere hulp is dan niet meer nodig. Ook bied ik begeleiding bij extra
voorbereiding en oefening voor de Cito toetsen.
Mijn contactgegevens:
E-mailadres: ah.schoonhoven@ziggo.nl
Telefoonnummer: 0172-602001

NIEUWS VAN DE TSO
Afgelopen week hebben alle overblijfmedewerksters een training gehad!
Twee medewerksters hebben een training gevolgd over conflicthantering
en grenzen stellen en vier medewerkster zijn geweest naar een training
over pubergedrag! Twee leerzame avonden. Tijdens beide avonden kwam
duidelijk naar voren dat overblijven leuk moet zijn maar dat er ook regels
en grenzen zijn.
Het valt ons op dat er de laatste periode weer veel snoep wordt
meegenomen naar de TSO. De regel is een snoepje na boterham mag maar
maar geen zakjes of rolletjes met meerdere snoepjes.
Voor vragen over de TSO kunt altijd mailen naar tso.wou@live.nl.
Namens het TSO team, Miranda Vons

Belangrijke data voor de komende tijd
6 november
School van de Week bij de Tweesprong
11 november
Sint Maarten lopen
23 november
Sinterklaas komt aan in Woubrugge

