
Nieuwsbrief november 

Contactmomenten een 

week later! 

Misschien zaten een aantal ouders al 
te wachten op de mail waarmee ze een 
afspraak konden inplannen met de 
groepsleerkrachten om over de vorde-
ringen van hun zoon of dochter te 
praten, maar we hebben gisteren be-
sloten om de contactmomenten die 
oorspronkelijk op 11 en 12 november  
gepland stonden een week op te schui-
ven. Dit heeft o.a. te maken met het 
feit dat juf Hannie (groep 3&4) van het 
bestuur de mogelijkheid heeft gekre-
gen om samen met 3 andere IB’ers van 
scholen binnen onze stichting een 
studiereis naar Finland te gaan maken. 
Een geweldige kans natuurlijk. Deze 
studiereis is volgende week. 

De contactmomenten zullen nu op 
maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 
20 november plaatsvinden. We zullen 
hiervoor a.s. maandag een mail ver-
sturen met daarin de mogelijkheid om 
uw eigen gesprek(-ken) in te plannen. 

Onze excuses voor de eventuele over-
last. 

In deze nieuwsbrief o.a. 
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Ook in schooljaar 2019-2020 gratis schoolfruit!! 
Het is voor de vijfde actereenvolgende keer dat wij als Elserike weer Schoolfruit 
geleverd krijgen!!  
In de week van 11 november zal de eerste levering van het EU-
Schoolfruitprogramma plaatsvinden. De laatste levering zal plaatsvinden in april 
van 2020. Het betreft een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op 
het eten van voldoende groenten en fruit.  
Op de website van Schoolfruit staat te lezen: “Door EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen 
gezond, maar ook gezellig! Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetge-
woonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief be-
wegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel ver-
kouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makke-
lijker.  
 
Wat de leerlingen eten, is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van ouder(s)/ ver-
zorger(s), maar met het EU-Schoolfruitprogramma kunnen we kinderen helpen om 
gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven.”  
 

Kleine pauze 

De leverancier verandert wel elk schooljaar. Het fruit zal dit schooljaar bij ons op 
school geleverd worden door Boekel AGF Horeca groothandel. Zij leveren het 
schoolfruit op dinsdag. Niet optimaal, maar hier hebben we helaas geen invloed 
op. Dat betekent dus dat de kinderen in de kleine ochtendpauze een portie groen-
te of fruit uitgereikt krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de “kleine” 
pauze. Groep 1&2 krijgen het fruit dat voor hen bedoeld is dus mee naar huis op 
donderdag. Dit kunnen we alleen doen als het type fruit dit ook toelaat. Een partje 
meloen is bijvoorbeeld vrij lastig om mee te geven. 
Omdat de porties, die gratis geleverd worden, niet altijd even groot zijn, mogen de 
leerlingen indien gewenst op deze dagen een extra stukje fruit mee naar school.  
 
Mocht uw zoon/ dochter allergisch zijn voor bepaalde soorten fruit, horen we dit 
uiteraard graag van u.   



Dammen, schaken en sjoelen verplaatst! 
Op woensdagmiddag 13 november zou de Sportcommissie Markelo het jaarlijkse “Dammen, schaken & sjoelen toer-

nooi” organiseren. De drijvende kracht achter dit alles meester Aat die ook als vakleerkracht gym bij ons werkt, is door 

ziekte een tijd uit de running. Op de achtergrond vindt nu driftig overleg plaats wat er moet gebeuren en of de 13e nog 

haalbaar is. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden hierover zo snel als mogelijk is ingelicht. 

 

Wat is het “Dammen-, schaken- en sjoeltoernooi”? 

De leerlingen van de groepen 6, 7 & 8 van alle Markelose basisscholen kunnen zich hiervoor opgeven. Dit kunnen ze doen 

ze bij hun eigen leerkracht. 

Het toernooi wordt dit jaar gehouden op Oec. Basisschool de Welp in Markelo en start om 13.15 uur. De kinderen gaan op 

eigen gelegenheid “van en naar” de Welp. Uiteraard zijn ook de ouders en andere belangstellenden van harte welkom om 

de verrichtingen van de kinderen te komen bekijken!  

 

De sportcommissie organiseert jaarlijks een heel aantal sportevenementen voor de leerlingen uit de hoogste groepen van 

de basisscholen in Markelo. Zo staat er voor februari vast weer een lijnbaltoernooi op de planning en ook zal er een voet-

baltoernooitje georganiseerd worden in april of mei. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.  

 

Schrijver op school 
Eén keer per jaar regelt de Hofbibliotheek dat er een kinderboekenschrijver groep 

5&6 bezoekt op onze school. Dit jaar komt schrijfster Corien Oranje naar Elserike. Op 

dinsdag 12 september a.s. komt de schrijfster van o.a. “Marathon in de dierentuin” 

en “Kampioen” van alles vertellen over haar werk als schrijfster en haar boeken. Dit 

past natuurlijk prima in het onderwerp “Taal” van de Elserike Academy.  

Op haar website www.corineoranje.nl stelt ze zichzelf voor… 

 

“Hoi! Ik ben Corien Oranje, en ik ben kinderboekenschrijver en tekstschrijver. Ik heb 

boeken geschreven zoals 'Love you, miss you', 'Kampioen' en 'Juf in de pan', en ik 

schrijf elke week een aflevering van 'Bianca's blog' voor Visie. Ik kom vaak op scholen 

om kinderen te vertellen over mijn boeken, en om ze te laten ervaren hoe cool het is 

om zelf verhalen te verzinnen, én hoe heerlijk het is om te lezen.” 

 



Staking 6 november 
Er is eindelijk "duidelijkheid" over onze stakingsactie. De grootste vakbond van het 
onderwijzend personeel, de AOB, had de stakingsoproep ingetrokken, maar roept 
alsnog op om te staken samen met een aantal kleinere onderwijsbonden. De AOB en 
nu ook de CNV neemt toch afstand van het vrijdagavond gesloten convenant met de 
werkgevers. Zoals gezegd zetten ook andere bonden vraagtekens bij het convenant. 
We hebben zondag overleg gehad met zowel de andere directeuren en het bestuur 
van onze stichting, maar ook met de leerkrachten van Elserike. Het lijkt en is allemaal 
best chaotisch. Ons bestuur en wij steunen uiteindelijk toch de hernieuwde oproep 
om te staken.  

Het lijkt ongetwijfeld voor heel veel ouders zo dat we "Rupsje Nooitgenoeg" zijn, 
maar het gaat in het vrijdag afgesloten convenant niet om structurele maar veelal 
incidentele maatregelen. Het onderhandelingsresultaat is wat ons betreft echt te ma-
ger. Wij blijven strijden voor een structurele oplossing, waarbij het uitgangspunt is 
dat het beroep van leerkracht aantrekkelijker wordt gemaakt waardoor er meer men-
sen kiezen voor het onderwijs. Een betere beloning en lagere werkdruk. 
Aanstaande woensdag (morgen) zijn wij dus gesloten en onderstaande brief van ons 
bestuur blijft dus van kracht. 

We zullen woensdag op school en op de Beestenboel klussen op gaan pakken waar 
we normaal gesproken helemaal geen tijd voor hebben. We zullen hiervoor samen 
met de stagiaires als klusteam “Ik ben geen toprioriteit & Co”, zowel op school als 
op de Beestenboel verschillende klussen oppakken die normaal gesproken blijven 
liggen. Ook dit scheelt uiteindelijk weer in de werkdruk.  

Op maandag 18, dinsdag 19 
en woensdag 20 november 
plannen we voor de ouders 
van de kinderen in groep 1 
t/m 8 een eerste 
contactmoment.   

Dit contactmoment zal 
vooral gaan over het 
welbevinden en sociaal– 
emotionele ontwikkeling 
van uw zoon of dochter. We 
hebben hiervoor een 
speciaal 
leerlingvolgsysteem waarbij 
zowel de leerling als de 
leerkracht observatie– en 
vragenlijsten  in moeten 
vullen.  

Omdat de eerstvolgende 
gesprekken pas weer in 
februari zijn zullen we ook 
kort de resultaten op 
cognitief gebied bespreken.  

Om zich in te schrijven voor 
deze gesprekken zult u op 
maandag 11 november aan 
het eind van de middag een 
persoonlijke mail krijgen 
met daarin een link. Die link 
leidt u naar  de pagina waar 
u uit diverse tijden kunt 
kiezen. Hoe eerder u inlogt 
hoe meer tijden er nog vrij 
zijn.   

De inschrijving sluit  op 
vrijdagmiddag om 15.00 
uur.  

Zoals op pagina één van 
deze nieuwsbrief te lezen is 
schuiven de 
contactmomenten 1 week 
op.  

   

CONTACT 

MOMENTEN 



 

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 

0547362095 

E-mail:  

directie.odselserike@opohvt.nl 

Website: www.elserike.nl 

Facebook: www.facebook.com/

odselserike 

 

 

• Op dinsdag 19 november hebben we de laatste studiedag van dit kalender-
jaar, die in het teken zal staan van Dalton. We zullen op die dag drie scholen 
gaan bezoeken waar we praktijkvoorbeelden zullen gaan bekijken van o.a. 
portfolio’s/ rapporten, leerlijnen samenwerking, reflectiegesprekken met 
leerlingen etc.  

• Juf Marloes is na de herfstvakantie weer begonnen in groep 1&2. Zij werkt op 
maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag neemt juf Wilma de hon-
neurs waar in de kleuterklas. 

• Na de herfstvakantie zijn we ook gestart met de specialisaties van de leer-
lingen in groep 7&8 in het kader van de “Elserike Academy”. We hebben leer-
lingen die zich tot aan de voorjaarsvakantie verdiepen in de thema’s fotogra-
fie, ambachten (hout), koken, presenteren, programmeren en media/ video. 
We hebben van de ouderraad weer een substantiële bijdrage gekregen om 
materialen voor deze specialisaties aan te schaffen. Vorig jaar hebben we van 
dit bedrag een 8-tal digitale camera’s aangeschaft voor het subdomein 
“Fotografie”. 

• Groep 8 is alweer druk doende met het opzetten 
van een succesvol eigen bedrijf. Vier teams van 
twee leerlingen werken samen om een de plannen 
voor hun bedrijf vast te leggen in een onderne-
mersplan en begroting. We zijn nu beland in de 
fase waarin de teams een bedrijfsnaam en logo 
aan het ontwerpen zijn. De komende periode zul-
len we productresearch, prototypes en begrotin-
gen gaan opstellen. 

KORT NIEUWS 

Kerstmarkt in aantocht! 
Klopt...Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar hier toch 
al even een aankondiging van de festiviteiten die voor dit 
schooljaar rond de kerst te verwachten zijn. Dit jaar wordt er 
door de ouderraad in samenwerking met het team en de leer-
lingen weer een grootse en gezellige Kerstmarkt georgani-
seerd en wel op maandagavond 16 december. Iets waar ieder-
een erg veel werk mee heeft, maar tegelijkertijd ook wel erg 
naartoe leeft. Het is altijd een geweldig sfeervol geheel op 
school in die periode. Kraampjes met veel kerstspullen, eten & 
drinken, muziek...en uiteraard een prachtig versierd plein en 
school. 

De Ouderraad heeft wel aan ons gevraagd of we in die dagen een zo groot mogelijk aantal ouders wilden mobiliseren om te 
helpen in de voorbereiding en met de afbouw. We zullen hiervoor in een volgende nieuwsbrief een lijstje met werkzaamhe-
den meesturen, maar misschien is het goed om nu al even een aantal data te noemen waarop we hulp nodig hebben. Dan 
kunt u hier al rekening mee houden in uw agenda. 

• Op zaterdag 14 december wordt een deel van de markt al opgebouwd en de producten geprijsd. De hele dag kunnen we 
hier hulp bij gebruiken 

• Op maandag 16 december hebben we overdag hulp nodig om het plein in te richten: kraampjes inrichten, schoolplein 
versieren etc. 

• Op dinsdag 17 december moet uiteraard het geheel worden opgeruimd. Vele handen maken licht werk is ook hierop ze-
ker van toepassing. 

Zoals gezegd komen we hier in een volgende nieuwsbrief op terug waarbij we wat specifieker zullen zijn in de hulpvraag en 
waarvoor we de hulp precies nodig hebben. 


