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Kinderboekenweek 2019:  

“Reis mee!!” 
De eerste activiteit in een schooljaar die we wat grootser aanpak-
ken dan andere, is ieder jaar weer de Kinderboekenweek. De 
Kinderboekenweek is de nationale week ter promotie van lezen 
en het kinderboek. Dit jaar is het thema van deze week is ver-
voersmiddelen en het motto is “Reis mee!” en gaat dus over rei-
zen en vervoersmiddelen in kinderboeken. 

De “Reis-je-met-mij-mee-parade”! 

Aangezien het thema vervoersmiddelen is, mag elke leerling (wel 
geheel op vrijwillige basis) tijdens de opening op een bijzonder vervoersmiddel naar 
school komen. De enige regel die we hebben is dat ze het voertuig zelf mogen en kun-
nen besturen. Denk hierbij aan een versierde fiets, step, skelter, kruiwagen o.i.d., maar 
het mag ook een zelfgebouwd “voertuig” zijn. De kinderen mogen in groepjes of indivi-
dueel komen. Van al deze bijzondere en speciale voertuigen houden we een miniop-
tocht over het schoolplein. Naderhand zullen we met alle leerlingen nog een speciaal 
Kinderboekenweek loopspel spelen. 

Let op...het is zeker geen wedstrijd en zeker niet verplicht! Alles is leuk en zelfs als hij of 
zij geen voertuig heeft is dat dus geen probleem! 

Andere activiteiten… 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we uiteraard meer activiteiten gepland. Groep 
5&6 zullen bijvoorbeeld in groepjes gaan voorlezen op de peuterspeelzaal van de Bees-
tenboel. Jorike Dekkers van de Hofbibliotheek komt op 10 oktober traditiegetrouw 
voorlezen in groep 3&4 en alle andere activiteiten staan hieronder nog eens een keer 
voor u opgesomd... 
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Dag: Activiteit: 

Woensdag 2-10 Opening Kinderboekenweek met o.a. de “Reis-je-met-me-mee-parade”. 

Maandag 7-10 Studiedag! De kinderen zijn die dag vrij. Zie pagina 3 van deze nieuwsbrief. 

Dinsdag 8-10 José Prins, moeder van Babette uit groep 7, richt bij ons op school weer een kleine kinderboekenwinkel in. Voor 

meer info hierover zie pagina 3 van deze nieuwsbrief. 

Dinsdag 8-10 De tweede mentoractiviteit van het jaar. Het betreft een voorleesactiviteit. De mentoren uit groep 7 en 8 zoeken 

een leuk boek uit en lezen hun mentorkind voor. De andere groepen sluiten bij deze activiteit aan. 

Donderdag 10-10 Voorleesactiviteit in groep 1&2. ’s Ochtends komt er iemand uit de gemeenteraad voorlezen in de kleutergroep. 

Dit is mede in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Ook de kinderen van de peuterspeelzaal van de Bees-

tenboel schuiven dan bij ons aan. 

Donderdag 10-10 Om 15.00 uur is José Prins op school om haar boekenkraam te openen. De kinderen kunnen dan samen met ou-

ders of grootouders een leuk kinderboek aanschaffen op school. 

Vrijdag 11-10 Voorleeswedstrijd voor de leerlingen uit groep 7&8. De winnaar van deze wedstrijd mag het in februari opnemen 

tegen alle voorleeskampioenen van de basisscholen in de Hof. 



Dit schooljaar vier stagiaires! 
Ieder jaar proberen we van diverse opleidingen in de regio stagiaires te krijgen. Naast het feit 
dat we ze een leerplek bieden, zijn het voor ons altijd prettige extra handen in de klas. 

ROC van Twente, ROC Aventus en Saxion Hogescholen zijn over het algemeen de 
“hofleveranciers van onze stagiaires”. 

Opleiding tot onderwijsassistent 

In groep 1&2 loopt op maandag en dinsdag Julia Rouwenhorst stage. Julia komt uit Markelo en 
is een 1e-jaars stagiaire van het ROC van Twente. Zij is op maandag 16 september gestart. 

In groep 3&4 zijn 2 stagiaires dit jaar. Allereerst Lysanne Bakker uit Markelo. Zij helpt op maan-
dag en dinsdag in groep 3&4. Zij is al sinds de start van het schooljaar actief. Deze week start 
ook Kaylee Borghuis in deze groep. Zij is een 1e-jaars stagiaire uit Markelo en loopt op woens-
dag en donderdagstage. 

Ook groep 5&6 krijgt dit jaar hulp in de klas van een stagiair. Jelmer Lammertink uit Diepen-
heim is op woensdag en donderdag aanwezig in deze groep. Hij doet ook de opleiding tot on-
derwijsassistent en is een 1e-jaars student. 

Uiteraard wensen we alle stagiaires heel veel succes toe, maar vooral natuurlijk een hele leuke 
tijd op Elserike! 

 

 

Ontruimingsoefening 

Twee keer per jaar voeren we een 
ontruimingsoefening uit. De eerste 
keer kondigen we deze aan zodat we 
de kinderen precies kunnen uitleggen 
wat er gaat gebeuren.  Vooral bij de 
jongere kinderen kan het geluid van 
de vrij harde sirene nog wel een 
schrikreactie veroorzaken. 

De BHV’ers van onze school (juf Ina, 
juf Hannie en juf Marloes) zorgen voor 
een goede voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie van de ontruimingsoefe-
ning. Deze eerste ontruimingsoefe-
ning zal plaatsvinden op dinsdag 1 
oktober. Het kan dus zijn dat kinderen 
het thuis vertellen en dan weet u dus 
waar het vandaan komt. 

De tweede zal verderop in het jaar 
plaatsvinden en zal dus onaangekon-
digd zijn. 

Kijkochtenden van start! 
Ook dit schooljaar krijgt u uiteraard de kans om ‘s ochtends van 8.30 uur tot aan de 
“kleine pauze” te kijken in de klas. De lijsten waarop u zich kunt aanmelden voor een 
kijkochtend hangen weer op, in of net buiten de lokalen. 
Let op de volgende zaken: 
 

• Om wat meer rust tijdens de bezoeken te creëren kunnen alleen ouders met 
kinderen in de groepen 1, 3, 5 of 7 of ouders waarvan de kinderen dit school-
jaar nieuw zijn ingestroomd, een kijkje komen nemen.  

• Graag willen we per keer één ouder (-paar) ontvangen. 

• De bezoeken kunnen over het algemeen op dinsdag-, woensdag-, donderdag- of 
vrijdagochtend tot de maand november plaatsvinden. Dit kan wel per groep verschillen. Dus let hier even op tijdens het inschrijven.  

 
Deze kijkochtenden geven een zeer goede kijk op wat er van de kinderen op school verwacht wordt en hoe we in de praktijk vorm te ge-
ven aan de “Daltonmanier” van werken. Niet alleen voor de nieuwe ouders, maar ook voor de ouders die al een aantal jaren meedraaien 
is de kijkochtend een aanrader. We staan als school niet stil en er is altijd wel wat nieuws te zien! 

Binnen Alles in 1 wordt er in deze periode gewerkt aan het thema “Mensen” en het te behandelen domein 

van talentontwikkeling is de komende periode “Taal”. 



 

Studiedagen op 26 september, 7 oktober en 19 

november! 

Zoals iedereen op de schoolkalender (achterin de infogids) heeft kunnen zien, zijn er een 5-tal 
studiedagen ingepland voor dit schooljaar. Op elke dag van de week is er een keer een studie-
dag gepland. We hebben het zoveel als mogelijk aansluitend aan een vakantie of weekend pro-
beren in te plannen.  

De eerste drie studiedagen staan al vrij vroeg in het schooljaar gepland. Onder leiding van Saxi-
on (Dalton Deventer) gaan we ons richten op een aantal aspecten van het Daltononderwijs 
waarop we ons willen versterken. Samenwerking, eigenaarschap en Dalton ik-doelen voor leer-
lingen zijn er daar een paar van. Deze cursusdagen moeten er voor zorgen dat we straks goed-
beslagen ten ijs komen tijdens de visitatie van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Zij bepa-
len tijdens de visitatiedag op 28 januari of we het daltonpredicaat mogen behouden of niet. 
Best een spannende en intensieve dag voor ons die voor het team hetzelfde voelt als een in-
spectiebezoek.  

De studiedagen rondom Dalton zijn gepland op donderdag 26 september, maandag 7 oktober 
en dinsdag 19 november. 

Ondernemers-

project groep 8 

weer van start! 
 

Ook dit jaar gaan de leerlingen 
van groep 8 weer een bijzonde-
re uitdaging aan. Zij gaan net 
als tientallen andere kinderen 
van over de hele wereld in een 
half jaar tijd proberen om een 
eigen bedrijf op te starten.  
De komende weken/ maanden 
leren ze alles over het opstel-
len van een ondernemersplan, 
het ontwerpen van een logo, 
het neerzetten van een merk, 
het opstellen van een begro-
ting etc. etc. 
 
De planning is dat we in maart 
starten met de eerste verkoop-
momenten zodat ze ruim-
schoots voor de uitwisseling 
met hun Engelse “collega’s” 
het project hebben afgerond.  

Boekhandel Prins opent weer haar boekenkraam!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is altijd niet alleen een prachtig gezicht in de hal van de school, maar elk jaar is het ook weer een groot succes… de kinderboekenkraam 
van boekhandel Prins. Ook dit jaar hebben we weer een plekje voor haar gereserveerd. Hieronder hun uitnodiging: 
 
Van 2 t/m 13 oktober 2019 wordt er voor de 65ste keer de kinderboekenweek georganiseerd met als thema Reis mee! 
Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Anna Wolz met als titel HAAIENTANDEN. 
Dit boekje krijg je gratis bij aankoop van €10.- aan boeken. Vanaf dinsdag 8 oktober is er bij Elserike  een tafel ingericht met de leukste boeken 
van dit moment. 
 
Wij, van Boekhandel Prins, staan op donderdag 10 oktober  ’s middags vanaf 15.00 uur in de hal om de boeken te verkopen.  
Dit doen wij niet alleen voor onszelf, maar ook voor Elserike, want  zij krijgen een gift  van ons.  (Er kan uitsluitend contant betaald worden, er 
is geen mogelijkheid tot pinnen). 
Dus kom allemaal op donderdag 10 oktober om 15.00  uur in de hal van de school en koop een boek.  
Je steunt de school en krijgt gratis het kinderboekenweekgeschenk (zolang de voorraad strekt). 

 



Contact opnemen 
Neem voor meer informatie over 

onze school in het algemeen of 

onze activiteiten in het bijzonder 

gerust contact met ons op.  

 

 

 

 

 

 

Openbare  

Daltonschool Elserike 

Adres: Herikerweg 36 

7475 TT Markelo 

(0547) 362095 

E-mail: daltonschool@elserike.nl 

Website: www.elserike.nl 

Facebook: www.facebook.com/

odselserike 

 

 

 

Privacy op de basisschool 
Op Elserike wordt zorgvuldig omgegaan 
met de privacy van de leerlingen. De 
school heeft leerlinggegevens nodig om 
leerlingen goed onderwijs te kunnen ge-
ven en te begeleiden. Ook worden de 
gegevens opgeslagen voor de goede ad-
ministratieve organisatie van de school. 
De meeste leerlinggegevens komen van 
ouders (zoals bij de inschrijving op 
school), maar ook leraren en ondersteu-
nend personeel leggen gegevens vast 
over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 
vorderingen). Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens, zoals medische infor-
matie (dyslexie of ADHD), geregistreerd 
als dat nodig voor de juiste begeleiding 

van een leerling.  

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hier-
voor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te 
identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leveran-
cier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor 
geeft.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesys-
teem ParnasSys en leerlingvolgsysteem Cito LOVS. Het programma is beveiligd en de 
toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Om-
dat Elserike onderdeel uit maakt van Stichting Openbaar primair Onderwijs Hof van 
Twente, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het 
kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar 
vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op 
grond van de wet. 

Toestemmingsformulier beeldmateriaal en leerlinggegevens 

Toen u uw kind heeft ingeschreven op Elserike hebben we om u toestemming ge-
vraagd om beeldmateriaal van uw kind op de website en de Facebookpagina van 
school te mogen plaatsen. Ondertussen moeten we vanwege de AVG voor veel 
meer zaken officieel toestemming vragen aan u als ouders. 

U krijgt de komende week een uitgebreid toestemmingsformulier in huis. We vra-
gen u dit formulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren. Op dit formu-
lier kunt u aangeven waar u wel en geen toestemming voor verleend wanneer we 
het hebben over zowel beeldmateriaal als leerlinggegevens. 

Vooral de vraag over het verspreiden van contactgegevens van leerlingen onder 
ouders is van belang. Sinds vorig jaar voegen we de adresgegevens niet meer toe aan de infogids/ kalender. Veel ouders heb-
ben aangegeven dit jammer te vinden, maar om privacy-technische redenen mochten we dit niet meer doen. We vragen hier 
nu op dit formulier expliciet toestemming voor. De lijst zal dan uiteraard alleen naar de huidige ouders gecommuniceerd wor-
den voor bijvoorbeeld speelafspraken van de kinderen etc. 

Dit toestemmingsformulier moeten we voor elke leerling terugontvangen. Als u dus twee kinderen op school heeft, moeten we 
voor allebei het ingevulde en ondertekende formulier ontvangen. 

Ieder jaar geven we tijdens de infoavonden en in de eerst nieuwsbrieven van dat schooljaar aan dat u deze keus altijd kunt 
herzien door het digitale formulier op onze site in te vullen. Op deze manier hopen we het u makkelijker te maken om indien u 
van gedachten veranderd aanpassingen te doen. 

 


