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Afgelopen donderdag was er een leuke verrassing op school: de Kinderband!
Een aantal kinderen hebben daar een leuk kort stukje over geschreven:

Ik vond de liedjes van kinderband leuk.: zomervakantie, twee man sterk,
graag naar school, pech, mooiste van de klas. Ze hadden ook andere
liedjes gespeeld, een Engelse en de ander in het Nederlands. Het was leuk
met de workshop, het lied mooiste van de klas, supertof te gek!
Toen de kinderband bij ons kwam was er een heel leuk liedje, zo graag
naar school.
Die vonden wij het leukst. Er was ook een workshop en die heette: kijken
doe je met je oren. Daar deden we veel soorten spelletjes waar je met je
oren naar de muziek moest luisteren en toen deden we ook bingo en toen
hebben Nikki, Yael, Yoran en Luna gewonnen en toen mochten we een
cadeautje uit kiezen. Het was super leuk.

Verder zijn we druk met het afronden van het schooljaar. Volgende week hebben we de laatste
rekentoets en met taal en spelling zijn we veel aan het herhalen. Aanstaande maandag mogen alle
kinderen voor de laatste twee weken zelf een plekje kiezen.
Groep 1 en 2
We hebben vorige week een heel gezellig
kleuterfeest gehad, het thema was China. Alle
kleuters zagen er prachtig uit, ze hadden hun
zelf beschilderde t-shirts aan of een mooi
Chinees pakje of jurkje. Ze hadden ook
allemaal een Chinese hoed gemaakt.
De hulpouders hadden zich ook mooi verkleed
en hadden Chinese stokjes in hun haar. Na de
kring was er een spelletjescircuit, met de
volgende spelletjes: kroepoek happen, panda
prik, stokjes race, wat is er weg onder de
Chinese hoed? Mikado, tangram Bingo en
memory met Chinese karakters.
De kinderen werden ook als Chinees geschminkt. In de pauze was er voor iedereen limonade en een
heerlijk traktatie van cake. De moeder van Nova had een prachtige Chinese draak van cake voor ons
gemaakt. (te zien op de foto)

Tijdens het buitenspelen hebben we het tikspel
de Chinese muur gespeeld. Daarna hebben we
gesmuld van de pannenkoeken, het lukte bijna
iedereen om ze met stokjes op te eten. Daarna
nog een ijsje en toen was het feest alweer
voorbij.
Alle kleuters hebben nog kinder Chinese
eetstokjes voor thuis meegekregen. Ik hoorde
dat die avond veel kleuters thuis warm hadden
gegeten met deze eetstokjes. Ik wil alle
bakouders bedanken voor het bakken van de
overheerlijke pannenkoeken.
Ook alle hulpouders die bij de spelletjes hebben
geholpen ook bedankt. Natuurlijk ook de moeder die foto`s heeft gemaakt, bedankt! De foto`s staan
al op onze website. Juf Annelies
Vanaf volgende week gaan we alles weer goed schoonmaken bij de kleuters.
Alle materialen en het speelgoed, verkleedkleren maar ook de ramen, stoelen
en tafels, kasten enz. Hiervoor vragen we ook de hulp van ouders, een
intekenlijst hiervoor hangt op het prikbord. Ook al kunt u maar 1 uurtje, alle
hulp is welkom. Ook kan speelgoed naar huis meegenomen worden om schoon te
maken. De kleuters gaan zelf ook meehelpen met het schoonmaken van het
speelgoed. Zo kunnen we in het nieuwe schooljaar weer schoon beginnen.
We hebben ook de bloemenwinkel in de klas opgeruimd, heel veel kinderen
hadden bloemen van huis meegenomen en de meeste hebben ze terug
gekregen. Ik heb nog een aantal bloemen over en we weten niet meer van wie
ze zijn? Zou u er even naar willen kijken? Ze liggen op de kast die voor de poppenhoek staat.
Vertrek Bram Owel
Na 34 jaar werken op basisschool Esselyckerwoude, gaat Bram Owel bij ons weg. Wij gaan Bram
ontzettend missen als collega en als meester. Bram blijft wel werkzaam binnen Sopora, op 2
verschillende scholen. Uiteraard willen wij zijn vertrek niet zomaar voorbij laten gaan, daarom
organiseren wij iets leuks met de kinderen (maar daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen, want
meester Bram leest ook de Esselyckerwijs...) Wij willen ook alle ouders de gelegenheid geven om
Bram gedag te zeggen. Op dinsdag 8 juli van 15.30-16.30 uur is er de gelegenheid om hem de hand te
schudden en even herinneringen met hem op te halen bij ons op school. Mocht dit niet uitkomen, dan is
Bram op maandag 14 en dinsdag 15 juli nog bij ons op school werkzaam en kunt u nog even bij hem
langslopen. Wij wensen Bram heel veel succes met zijn nieuwe uitdagingen.
Team Esselyckerwoude
Nieuwe collega
U heeft afgelopen maandag de formatie en groepsverdeling van het nieuwe schooljaar ontvangen.
In deze brief kon ik nog niet aankondigen wie de nieuwe collega naast Odette gaat worden, omdat dit
nog niet op zijn vertrekkende school bekend was gemaakt aan de ouders. Inmiddels kan ik u vertellen
dat Erik Henzen de nieuwe meester van groep 5/7 gaat worden op de maandag en vrijdag. Hij wordt
de duo-collega van Odette Doeve, zij zal werken op dinsdag, woensdag en donderdag. Wij heten Erik
welkom in ons team en hopen dat groep 5/7 een leuke meester zal hebben aan meester Erik.
Monique Haverkamp, schoolleider

Vakantiebieb
Wij willen u attenderen op een actie van de bibliotheek. Kinderen die
gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen 1 a 2 AVI-niveaus terug
in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is
dus belangrijk en dat kan goed digitaal met de VakantieBieb-app van de
bibliotheek.
De nieuwste versie van de vakantieBieb-app is van 1 juli t/m 30 augustus
2014 te downloaden in de App Store en Google Play Store.
Op www.vakantiebieb.nl vindt u meer informatie.
Nieuw(school)jaars borrel
Wij willen alle ouders alvast vragen om de datum woensdag 10 september in uw agenda te noteren.
Het nieuwe schooljaar willen wij graag starten met een leuke bijeenkomst met ouders en
leerkrachten. Daarom houden wij op woensdagavond 10 september een nieuw(school)jaars borrel.
Tijdens deze avond geeft de schoolleider een korte presentatie over de ontwikkelingen die
Esselyckerwoude komend jaar te wachten staan en de OR en MR zullen kort iets vertellen.
Als school ontvangen wij natuurlijk graag suggesties en tips van u als ouder en ook daarvoor zullen we
u de mogelijkheid geven. Maar het belangrijkste van deze avond is dat we informeel met elkaar van
gedachten kunnen wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen op een grote opkomst. U zult een uitnodiging ontvangen in de eerste schoolweek na de
zomervakantie.
Team Esselyckerwoude, OR en MR
Bericht vanuit de MR
Op onze oproep aan de ouders, om zich kandidaat te stellen voor de Medezeggenschapsraad, is één
reactie binnengekomen. Er zijn dus geen verkiezingen nodig: Saskia de Lange wordt in september
opgevolgd door Minneke de Kuijper, moeder van Emma (gr. 5) en Leon (gr. 2).
De MR zal volgend jaar dus bestaan uit Odette Doeve en Koen van der Werf namens het personeel,
en Wietse Veenstra (voorzitter) en Minneke de Kuijper namens de ouders.
Website
Op de website staan weer vele nieuwe foto’s.
Blokfluitles
Ga je volgend jaar naar groep 4 of hoger en lijkt het je leuk om te leren blokfluiten? Dan zou ik het
leuk vinden als je volgend schooljaar bij mij op blokfluitles komt! Tijdens de blokfluitlessen leer je
spelenderwijs alle muzieknoten- en tekens kennen én leer je leuke liedjes fluiten. De blokfluitlessen
zijn op vrijdagavond op Herenweg 60 in Rijnsaterwoude en kosten €57,50 per jaar. Voor verdere
informatie kun je kijken op www.blokfluitlesrijnsaterwoude.webklik.nl of een mailtje sturen naar
helmydekoning@planet.nl
Groetjes, Helmy de Koning
Luizencontrole
Vandaag tijdens de controle zijn er geen luizen gevonden.
Wilt u uw kind goed blijven controleren?
Mocht u luizen vinden, graag even melden bij de groepsleerkracht van uw kind of de ouderraad.

Chatspreekuur voor vragen over opgroeien en opvoeden
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je voortaan ook ’s-avonds terecht met je
vragen. De medewerkers staan dan voor je klaar tijdens het nieuw geopende
chatspreekuur. Het advies dat je krijgt is gratis en je kunt anoniem blijven.
Hoe leer ik mijn kinderen om gaan met geld? Ik maak me zorgen over mijn zoon, hij doet niet goed
mee. Mijn dochter krijgt steeds opnieuw luizen, wat nu? Wat kan ik doen als mijn kind wordt
gepest? Mijn zoontje slaapt slecht. Hoe pak ik dat aan? Met al je vragen over het opvoeden en
opgroeien van je kind(eren) kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Op de website www.cjgkaagenbraassem.nl is veel betrouwbare informatie beschikbaar. Ook kun
je er leuke blogs lezen en tref je andere ouders op het forum. Herkenbare verhalen, waardoor je
soms weer wat kunt relativeren.
Wil je persoonlijk advies of heb je een vraag, dan kun je terecht bij onze medewerkers. Dit kan
telefonisch (088 - 254 23 84) of per mail, maar je kunt nu ook gebruik maken van het
chatspreekuur. De CJG medewerkers helpen je graag.
Het chatspreekuur is vijf dagen per week geopend. Ook in de schoolvakanties gaat het spreekuur
gewoon door.
Chatspreekuur voor ouders/opvoeders
Maandag
09.30 – 11.30 uur
19.00 – 21.00 uur
Dinsdag
09.30 – 11.30 uur
19.00 – 21.00 uur
Woensdag
09.30 – 11.30 uur
19.00 – 21.00 uur
Donderdag
09.30 – 11.30 uur
19.00 – 21.00 uur
Vrijdag
09.30 – 11.30 uur
Heb je na de chat meer hulp nodig, dan is er altijd wel iemand om je verder te helpen. In het CJG
werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers,
jongerencoaches en pedagogen samen.
Belangrijke data voor de komende tijd
14 juli
Uitwisseling van de groepen,
groep 8 die dag vanaf 10 uur op school
15 juli
Musical voor de onderbouw
16 juli
Musical voor de bovenbouw
Musical voor hulpouders (onder schooltijd)
17 juli
Uitzwaaien groep 8
Afscheidsmusical
18 juli
Vrije dag en start zomervakantie
1 september
Start nieuwe schooljaar
10 september
Nieuw(school)jaarsborrel

