Bekijk de webversie

Nieuwsbrief januari
Is verzonden op 21 december 2018

Beste ouders/verzorgers,
De maand december is voorbij gevlogen en wij
zijn weer klaar voor het nieuwe jaar!
Wij wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en
een goede jaarwisseling.
Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief?
Mail ze naar:nieuwsbrief@opdnesch.nl
Veel leesplezier!
Team IKC Op d'n Esch

Kalender januari

7-1 Eerste schooldag na de kerstvakantie
7-1 Luizencontrole
18-1 Open dag Zone college (voorheen AOC) 16.00 - 21.00
uur
21-1 Open huis 't Assink lyceum
22-1 Open huis 't Marianum Lichtenvoorde 17.00-20.00 uur
23-1 Start nationale voorleesdagen
24-1 Open huis 't Marianum in Groenlo 17.00-20.00 uur

Feestmaand

We blikken terug op een hele gezellige en drukke
decembermaand. Zo bezochten de rommelpieten en de
strooipieten onze school en op 5 december bracht
Sinterklaas samen met twee pieten een bezoek aan Op d’n
Esch.
In de hogere groepen waren er prachtige surprises. Al met
al was het een heel gezellig feest.
Donderdag vierden wij het kerstfeest op school. Het was weer een gezellige
en “lekkere” avond.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van de leerlingen, de
ouders en de leerkrachten.
Onze dank gaat uit, naar iedereen die zich op welke manier dan ook, heeft
ingezet voor onze school.

PARRO
Onlangs zijn we gestart met een pilot voor PARRO. Wij als collega's zijn erg enthousiast en wij
hebben ook al veel positieve geluiden gehoord vanuit ouders. De Pilot loopt bijna ten einde,
maar wij zullen overgaan naar een betaalde versie. Voor u als ouders verandert er niets.

Locatie Beukenlaan
Op de locatie Beukenlaan zijn er feitelijk twee scholen actief. Het Sterrenpalet en Op d’n Esch.
Het Sterrenpalet gaat de locatie Beukenlaan verlaten. Ze zijn inmiddels aan het inpakken. Na
de kerstvakantie is het grotendeels leeg in dat gedeelte van de school. Dan zijn de groepen 5
en 6 van Op d’n Esch daar nog alleen.

Weer aan de slag met MRT
Binnenkort gaan de leerkrachten bewegingsonderwijs op maandag middag aandacht besteden aan
Motorische Remedial Teaching (MRT).
De leerkrachten overleggen met de leerkrachten bewegingsonderwijs welke leerlingen daarvoor in aanmerking
komen. Het goed gebruiken van je bewegingsapparaat is van belang. De leerlingen moeten er nog hun hele
leven gebruik van maken.

Bericht van de locatie cöordinator
Een tijdje terug heb ik mijn eerste indruk gegeven over de school. Inmiddels kan ik een wat
nauwgezetter beeld geven van de school.
Zonder uitputtend te zijn wil ik er het volgende over zeggen: Ik zie ik een goed georganiseerde
school waarin over alles goed is nagedacht. Opvallend is het BAS onderwijssysteem. Feitelijk
is BAS een systeem waardoor steeds bepaalde onderwerpen worden besproken in school.
Hierdoor ontstaat er afstemming en verbetering. En dat mag je kwaliteit noemen. Het is
duidelijk dat die kwaliteit er ook is. Die kwaliteit zie ik ook in de lessen van de leerkrachten.
Iedereen is gelukkig anders en er kan uiteraard nog veel geleerd worden. Leerlingen zijn vrolijk
en geconcentreerd met hun werk bezig.
Het hoofdgebouw vind ik er keurig bij liggen. Op de locatie Beukenlaan moet daar nog
aandacht aan worden besteed.
De school heeft gepaste en kwalitatieve aandacht voor het kind dat extra aandacht nodig heeft
in het ontwikkelingsproces.
De ouders binnen de geledingen OR en MR zijn betrokken bij de school. Het is prachtig om te
zien hoe actief deze geledingen zijn. De belangen van de leerlingen worden hiermee gediend.
Ook zijn er andere ouders die wekelijks hulp bieden in verschillende groepen. Mooi om te zien
dat de ouderbetrokkenheid groot is.
‘In de professionele ontwikkeling in een professionele cultuur’ liggen kansen in het leren van
elkaar: bij hulpvragen, maar ook zeker vanuit ‘good practice’.
In de laatste teamvergadering hebben we dit ook besproken. De leerkrachten hebben
individueel aangegeven wat ze graag zouden willen voor de toekomst. We praten er later weer
verder over.
En het is nog maar even 2018!
Dit jaar 2018 is al weer bijna voorbij. Het zijn de donkere dagen voor Kerst. En feestdagen die
achter elkaar aan komen. Vaak worden deze dagen in familieverband gevierd. Iedereen goede
feestdagen gewenst. En alvast een goed 2019!
Johan Verstappen

Gevonden voorwerpen
In het hoofdgebouw staat een volle bak met gevonden voorwerpen. Er ligt van
alles in; handschoenen, handdoeken, schoenen, bekers, bakjes etc. Tot en
met vrijdag 18 januari heeft u de mogelijkheid om de spullen op te halen.
Na deze dag wordt de bak geleegd!

Uw kind, wij gaan ervoor!
Website

Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u lise@opdnesch.nl toe aan uw
adresboek.

