
Nieuwsbrief juli 

Juf Ilse gaat ons verlaten 

Het afgelopen jaar hebben we veel 
hulp gehad van een vaste onderwijsas-
sistent. Ilse Veltkamp hebben we inge-
zet om een aantal kinderen extra bege-
leiding te geven. Juf Ilse heeft een 
volledige baan aangeboden gekregen 
binnen onze stichting en zal komend 
jaar op twee andere scholen worden 
ingezet. We vinden het natuurlijk heel 
erg jammer om zo’n geweldige collega 
te “verliezen”, maar voor haar is het 
alleen maar fijn. Ze zou anders een 
hele versnipperde baan hebben gekre-
gen. 

Gelukkig krijgen we een goede ver-
vangster voor haar. Komend jaar zal 
Yvonne Morsink uit Markelo een vier-
tal uren als onderwijsassistent op onze 
school te vinden zijn. 

We willen Ilse bij deze heel erg bedan-
ken voor haar goede werk en haar 
tevens heel veel succes wensen voor 
komend schooljaar. 
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Openbare Daltonschool Elserike  juli 2018 

Belangrijke pilot voor OPOHvT en Elserike! 
 

Stichting Openbaar primair Onderwijs Hof van Twente gaat samen met Heutink ICT 
pionieren op het gebied van het gebruik van virtual reality en augmented reality op 
de basisschool. Openbare Daltonschool Elserike zal één van de eerste basisscholen 
in Europa zijn, waar de headsets van “ClassVR” uitgetest zullen gaan worden. Deze 
headsets hebben een geïntegreerd beeldscherm en kunnen vanuit een centrale 
computer/ tablet tegelijk aangestuurd worden. 

Virtual reality is een technologie die leerkrachten binnen het klaslokaal in staat 
stelt om met een groep kinderen bijvoorbeeld een reis te maken naar de Pyrami-
des in Egypte of de Grand Canyon; om terug te reizen in de tijd en door de loopgra-
ven van de Eerste Wereldoorlog te lopen of tussen de dino’s te wandelen; om een 
reis te maken door ons zonnestelsel…de mogelijkheden zijn ongekend en zullen 
naar onze verwachting de komende jaren alleen maar toenemen.  

Augmented reality zet een 3D-beeld virtueel in het klaslokaal waar de leerlingen 
dan omheen kunnen lopen en van alle kanten kunnen bekijken. Je moet dan bij-
voorbeeld denken aan een pompend hart, een Maya tempel of de sarcofaag van 
Toetanchamon.  

Betekent dit het eind van de bezoekjes aan het bos of de excursies naar Den Haag 
of Amsterdam? Zeker niet! We zien het is een vervolg op die dingen die we vroeger 
alleen via plaatje in een boek konden zien en op dit moment “slechts” via een film-
pje op de computer kunnen bekijken. We zijn op zoek naar de beleving en verwon-
dering bij kinderen. Dat hopen we met deze VR-headsets te bewerkstelligen. 

Stichting OPOHvT en Heutink ICT hebben samen 32 headsets aangeschaft die ko-
mend schooljaar gebruikt zullen gaan worden op een aantal openbare basisscholen 
binnen de Hof van Twente te beginnen op Elserike. In september zullen er mede-
werkers van ClassVR vanuit Engeland overkomen om een training te verzorgen aan 
de leerkrachten die ermee zullen/ willen gaan werken. We leren dan hoe de 
headsets in te zetten zijn en hoe we het digitale platform waarop alle content te 
vinden is, moeten gebruiken. 

Als het lukt om voor de infoavonden aan het begin van komend schooljaar de 
headsets te configureren, zullen we u uiteraard laten ervaren welke mogelijkheden 
deze nieuwe technologie kent. 



Formatie 2018-2019 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al kort gesproken over de formatie voor komend schooljaar. We hebben toen ook al 
aangegeven dat er geen drastische wijzigingen zouden plaatsvinden t.a.v. de verdeling van de leerkrachten over de diverse 
groepen.  

Groep 1&2 start met ongeveer 16 leerlingen, groep 3&4 met ongeveer 22, groep 5&6 met 30 en groep 7&8 met 29 leer-
lingen. Hieronder een kort overzicht van de indeling zoals we die voor ogen hebben. 

 

Nieuwe collega’s 
Juf Hannie Lammertink 

Juf Joanne, die de afgelopen jaren naast haar werk als groepsleerkracht de taak als intern begelei-
der heeft vervuld, heeft aangegeven met die taak te willen stoppen. Tijdens haar afwezigheid de 
afgelopen maanden hebben we Joanneke Huuskes van Daltonschool ‘t Gijmink in Goor mogen 
verwelkomen als interim IB’er. Zij gaat volgend schooljaar echter volledig terug naar ‘t Gijmink.  

Na de zomervakantie mogen we een voor ons “oude bekende” welkom heten, die de IB-taken op 
zich te nemen. Hannie Lammertink komt over van het sluitende Obs Markvelde en gaat op de 
maandag aan de slag als onze nieuwe zorgcoördinator/ IB’er. Juf Hannie heeft jarenlang ervaring 
als IB’er en als groepsleerkracht en heeft zelfs heel wat jaren op Elserike gewerkt. 

Juf Eva Doldersum 

Vanwege extra gelden voor werkdrukverlaging gecombineerd met een uitbreiding van boven-
schoolse uren die juf Marina en meester Bertjan zullen gaan vervullen, hebben we ruimte gecre-
ëerd om voor twee dagen een nieuwe leerkracht aan te stellen. Juf Marina gaat komend jaar niet 
meer (structureel) voor de klas en zal voor twee dagen vervangen worden door juf Eva Doldersum. 

Juf Eva was het afgelopen jaar werkzaam op Obs de Wiekslag in Goor en obs de Brookschole in 
Markelo. Zij zal (hoogstwaarschijnlijk) op donderdag en vrijdag in groep 7&8 gaan werken, zoals in 
bovenstaande tabel te zien is. 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1&2 
Juf Marloes Juf Marloes Juf Marloes 

Juf Ineke en/ of juf Mar-

loes 
- 

Groep 3&4 
Juf Ina Juf Ina en  juf Janet Juf Ina en  juf Janet Juf Janet Juf Janet 

Groep 5&6 Juf Joke en juf 

Joanne 
Juf Joke Juf Joanne Juf Joke 

Juf Marloes of  juf 

Joanne 

Groep 7&8 Juf Wilma Juf Wilma Juf Wilma Juf Wilma en juf Eva Juf Eva 



(Info van de Hofbibliotheek) 

Vakantiebieb-app! 
Je vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb. In de app vind je meer dan 60 e-
books voor jong en oud, die je twee maanden mag lenen. Of geniet van een luister-
boek! Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. 

Je leest de e-books eenvoudig op je tablet of smartphone. Dat scheelt dus weer boe-
ken sjouwen. Ga naar Google Play of de App Store en download de VakantieBieb-
app! 

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan maak je ook nog eens kans op een iPad mini. 
Hoe? Stuur ons een kaartje met daarop jouw favoriete e-book uit de VakantieBieb. 
Lees meer over de actie en spelvoorwaarden op www.vakantiebieb.nl. 

Liever luisteren? 

Van 1 juli tot en met 31 augustus zijn er vijf extra luisterboeken toegevoegd aan de 
LuisterBieb, beschikbaar voor iedereen: Bibliotheeklid of niet. Dus ideaal om deze 
zomer eens kennis te maken met luisterboeken. 

Download nu de LuisterBieb en laat het VakantieLuisteren beginnen! 

Deze acties lopen van 1 juli tot en met 31 augustus. 

Groep 8 gaat ons eind deze week verlaten. Dat betekent dat er 13 kinderen vertrekken naar het 

voortgezet onderwijs. Dat is een behoorlijk aantal. Ook gaan er twee leerlingen van school 

vanwege een verhuizing naar Diepenheim. Vera en Lars verlaten per 1 augustus onze school en 

starten na de zomervakantie op Obs Stedeke.  

Gelukkig hebben zich het afgelopen weken weer veel nieuwe kinderen gemeld. Door verhuizing 

verwelkomen we Stijn, Luuk en Bente Rauwers. Ook stromen 

Anniek Bargeman (volgend jaar groep 5), Siem Hoevink en 

Babette Prins (volgend jaar groep 6) tussentijds in. 

We wensen ze uiteraard veel succes en heel veel plezier op onze 

school! 

In deze laatste weken van 
het schooljaar nemen we 
ook afscheid van onze 
stagiaires.  

Juf Susan, juf Ilse en 
meester Thijs hebben zich 
het afgelopen jaar prima 
ontwikkeld in de 
verschillende groepen op 
onze school. We vinden het 
dan ook erg jammer dat we 
afscheid van ze moesten 
nemen.  

Voor komend schooljaar 
staan er alweer wat nieuwe 
stagiaires te trappelen. Op 
maandag en dinsdag Naomi 
Vorkink stagelopen in groep 
1&2, Leah Gillich die het 
afgelopen schooljaar stage 
liep in groep 7&8 zal haar 
afstudeerstage tot aan 
februari van 2019 in groep 
3&4 doen (op maandag, 
dinsdag en woensdag) en 
tot slot zal Jasper Veltkamp 
op woensdag, donderdag 
en vrijdag stagelopen in 
groep 5 & 6. 

AFSCHEID 

STAGIAIRES 



We ontvangen ieder jaar veel bezoe-
kende collega’s of nieuwe ouders op 
onze school. In bijna alle gevallen 
wordt gesproken over de goede sfeer 
die er in de school heerst. Dit vinden 
we ook terug in de in juni afgenomen 
ouderenquête. Nu is het erg lastig om 
een recept te schrijven voor een goede 
sfeer op school.  

Waar we zeker van zijn is dat de be-
trokkenheid van een flinke groep ou-
ders van groot belang is voor juist die 
sfeer op onze school. Het afgelopen 
schooljaar waren er altijd voldoende 
auto’s om mee te rijden met activitei-
ten, luizenmoeders, overblijven, 
schoolkrant, ouderraad, medezeggen-
schapsraad...noem maar op. Veel ou-
ders dragen ieder jaar hun steentje wel 
bij. 

Onze dank is dan ook weer groot!  

Uw hulp het afgelopen schooljaar was voor ons dan ook goud waard!! 

Daltonschool Elserike: “School met een warm hart” 

U HULP IS VOOR ONS GOUD WAARD! Contact opnemen... 
Neem voor meer informatie over 

onze school in het algemeen of onze 

activiteiten in het bijzonder gerust 

contact met ons op.   

Daltonschool Elserike 

Adres: Herikerweg 36 

7475 TT Markelo 

0547362095 

E-mail: daltonschool@elserike.nl 

Website: www.elserike.nl 

Facebook: www.facebook.com/

odselserike 

Twitter: @elserike 

 

 

Inloopspreekuur GGD en Salut op Elserike! 

“Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?” 

“Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?” 

 “Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik daarmee omgaan?” 

 “Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat slapen?”  

“Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar helpen?” 

“Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we kunnen dit niet betalen.” 

“Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen over de kinderen.” 

 

De jeugdverpleegkundige van GGD JGZ en de schoolmaatschappelijk werker van Salut hebben wekelijks een inloopspreekuur 

binnen (naam school). U kunt hier zonder afspraak gebruik van maken. U kunt bij ons terecht voor tips en advies bij eenvoudi-

ge opvoedvragen zoals bijvoorbeeld slapen, eten, voeding, gedrag en ontwikkeling.  

Maar ook kan het gaan om problemen in de thuissituatie die invloed hebben op uw kind, problemen binnen de school of om-

dat u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft. 

Loop gerust bij ons binnen voor een luisterend oor en een deskundig advies.  

Nadere informatie kunt u vinden op de website van (naam school). 

 

Het inloopspreekuur is iedere eerste en derde dinsdag van 14.00 – 15.30  uur. 

 

Voor iedereen een hele fijne zomervakantie en we wensen 

groep 8 natuurlijk heel veel succes in het voorgezet 

onderwijs!  


