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Kinderboekenweek 2020: “En toen?” 
Het eerste grote evenement op onze school is ieder jaar weer de Kinderboekenweek. De Kinderboe-
kenweek is de nationale week ter promotie van lezen en het kinderboek. Dit jaar is het thema van 
deze week “En toen?”. Op de website van de Kinderboekenweek staat te lezen: 

“Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we dus terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, ver-
plaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig 
om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van de boeken van 
nu!“ 

De opening 

Op woensdagochtend 30 september openen we de Kinderboekenweek met de “Van-Cleopatra-tot-
Einstein-stap-in-je-tijdmachine-tong-op-je-knie-hang-quiz”. Een spel met de hele school waarin we 
allerlei interessante verhalen en personen uit de geschiedenis gaan ontdekken. 

Voorlezen 

Het zal geen verrassing zijn dat er in zo’n Kinderboekenweek veel gelezen en voorgelezen gaat wor-
den. Groep 5&6 zullen dit jaar ook weer voor gaan lezen aan de kinderen uit de peuterspeelzaal van 
de Beestenboel. Het belang van voorlezen wordt door ons vaak benadrukt. Door voor te lezen of 
voorgelezen worden komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woor-
denschat én taalbegrip.  

Andere activiteiten 

Hieronder vindt u een overzicht van de andere activiteiten die we in het kader van de Kinderboeken-
week zullen gaan organiseren: 
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Dag: Activiteit: 

Woensdag 30-9 Opening Kinderboekenweek 2020. 

Dinsdag 6-10 José Prins van boekhandel Prins richt bij ons op school weer een kleine kinderboekenwinkel in. Voor meer info 

zie pagina 3 van deze nieuwsbrief. 

Dinsdag 6-10 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. 

Donderdag 8-10 Jorike Dekkers onze leesconsulent van de Hofbibliotheek komt ‘s ochtends voorlezen in groep 3&4. 

Vrijdag 9-10 Ook een jaarlijks terugkerende activiteit is het kiezen van de voorleeskampioen van Elserike. De winnaar mag 

namens Elserike deelnemen aan de plaatselijke voorleeswedstrijd. 

Donderdag 8-10 Om 15.00 uur is José Prins in de gemeenschapsruimte om haar boekenkraam te openen. De kinderen kunnen 

dan samen met ouders of grootouders een leuk kinderboek aanschaffen op school. Meer informatie staat op 

pagina 3 van deze nieuwsbrief. 



Engels TOEFL-test voor groepen 6 t/m 8 
Samen met een aantal andere scholen binnen onze stichting zijn we bezig met het meer en 
beter personaliseren van het onderwijs in de Engelse taal. We bieden in de bovenbouw van 
onze school Engels al een aantal jaren “groepsoverstijgend” aan, maar net als bij rekenen, spel-
ling en taal willen we ook Engels op een meer gepersonaliseerde manier aan kunnen bieden.  

Nu is het inschalen van de leerlingen en het bepalen van de beginsituatie van elk kind elk jaar 
vrij lastig. Daarom hebben we als stichting de handen ineengeslagen met ETS. Dit bedrijf ont-
wikkelt toetsen, examens en meetinstrumenten die laten zien wat leerlingen in hun mars heb-
ben. Zo ook de TOEFL-primary test. Het doel van deze toets: de Engelse lees- en luistervaardig-
heid van de leerlingen in kaart brengen, zodat de leerkracht weet wat de onderwijsbehoeften 
zijn van de leerlingen en de Engelse lessen op het juiste niveau van de leerlingen kan aanbie-
den.  

Wij maken samen met een aantal andere scholen binnen onze stichting OPOHvT als één van de 
eerste scholen in heel Nederland gebruik van TOEFL-primary; vooruitstrevend dus in het aan-
bieden van gepersonaliseerd Engels onderwijs.  

Resultaten 

Groepen 7 en 8 hebben deze toets op maandagmiddag 14 september gemaakt. Groep 6 heeft 
de toets afgelopen vrijdag gemaakt. Onderhand hebben we de vaardigheidsscores van de leer-
lingen al binnen. Op basis van deze scores worden de leerlingen ingedeeld in verschillende 
niveaugroepen en krijgen we hulp en advies over welke methodes voor bepaalde leerlingen 
het best werken. Dat kan gewoon de huidige methode Take It Easy zijn, maar dat kan ook een 
gevarieerd aanbod betekenen waarbij bijvoorbeeld ook de Engelse leesvaardigheid vergroot 
wordt. 

 

Studiedagen op 24 

september en 19 

oktober 

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

De eerste studiedag staat voor don-
derdag 24 september gepland. De 
tweede studiedag staat op maandag 
19 oktober op de planning. De leer-
lingen hebben op die dagen dus geen 
school.  

Deze studiedagen zullen voor de leer-
krachten vooral in het teken staan van 
het ontwerpen van een nieuw rap-
port.  

Aanpassingsformulier toestemmingsverklaring  

Vorig jaar heeft u als ouder via het nieuwe inschrijfformulier of als zittende ouder middels een apart 
toestemmingformulier aangegeven wat er met bijvoorbeeld beeldmateriaal of leerlinggegevens van uw zoon of 
dochter mag gebeuren. Mag hij of zij bijvoorbeeld wel of niet via foto’s op social media of in de nieuwsbrief? U 

hoeft dit jaar alleen aan te geven of u dit gewijzigd zou willen zien ten opzichte van datgene dat u vorig jaar bij ons 
heeft aangegeven. Dit kan via een formulier op onze website. Dit formulier kunt u hier vinden. 

Stichting OPOHvT heeft het afgelopen jaar een flinke investering gedaan op ICT-gebied. Het afgelopen 
jaar werden er maar liefst 450 laptops voor de scholen binnen onze stichting aangeschaft en ingericht. 
Een eerste deel daarvan hadden we net voor de lockdown al op school, maar de laatste weken hebben 
we dit aantal aangevuld tot net iets boven de 70. Dat betekent dat we nu voldoende hardware hebben 
om de tablets van Snappet in te leveren en de leerlingen vanaf groep 4 allemaal op een laptop te laten 
werken. De laptops staan in twee mooie nieuwe oplaadkasten waar ze iedere dag netjes in worden 
gezet. 

We zijn ontzettend blij met deze investering en kunnen nu ook weer steeds meer gebruik gaan maken van de tools binnen Office365 
die we tijdens de lockdown zijn gaan gebruiken. 

70 LAPTOPS VOOR ELSERIKE! 

http://1.1020.klanten.instapinternet.nl/formulier/10617/Aanpassingsverzoek-toestemmingsverklaring


 

Ondernemersproject groep 8 weer van start 
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 8 weer een bijzondere 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.  
Een paar weken geleden zijn ze gestart met een korte inleiding op het project en zijn teams en 
producten gekozen.   
De komende weken/ maanden leren ze alles over het opstellen van een ondernemersplan, het 
ontwerpen van een logo, het neerzetten van een merk, het opstellen van een begroting etc. etc. 
 
In januari moeten de teams hun plannen presenteren aan de zogenaamde “Dragon’s Den. Deze 
strenge doch rechtvaardige jury bepaalt of de teams een microkrediet van € 40,- krijgen om hun 
plannen te verwezenlijken. De planning is dat we in maart starten met de eerste verkoopmo-
menten zodat ze ruimschoots voor de uitwisseling met hun Engelse “collega’s” het project heb-
ben afgerond. 
 
We houden u via deze nieuwsbrief en Facebook op de hoogte van de ontwikkelingen van de 
bedrijfjes in spe. 
Meer informatie is er te vinden op de website www.gec.education. De ouders van groep 8 krij-
gen binnenkort wat uitgebreidere informatie over het project. 

Activiteiten groep 7&8 
 
Verkeersquiz— 
Groep 7 gaat aanstaande 
woensdag naar de Reggehof in 
Goor alwaar ze mee zullen 
gaan doen aan de “Grote Ver-
keersquiz Hof van Twente 
2020”. Vorig jaar heeft toen 
nog groep 6, hun plaatsje in de 
finale van deze quiz veilig we-
ten te stellen. 
Lianne en Job mogen in de 
finale strijden tegen andere 
scholen. 
 
Cubahof— 
Groep 7 & 8 doet op dinsdag 
29 september mee aan een 
activiteit van de Cubahof: boot-
camp voor je zintuigen. In de 
beschrijving van de activiteit 
staat:  
“Kunst doet wat met je. Het 
schudt je wakker, ontroert, 
betovert en is soms een beetje 
vreemd. Laat je in Kunstvereni-
ging Diepenheim nieuwsgierig 
maken door de tentoonstelling 
met ruimtelijke kunst.  
Bootcamp voor je Zintuigen is 
de ideale manier om de wereld 
van kunst te ontdekken door 
middel van vragen stellen, 
samenwerken en creatief den-
ken.  

Boekhandel Prins opent weer haar boekenkraam!  
 

José Prins heeft ons weer gevraagd of zij, net als op alle andere basisscholen in Markelo, 
een boekenkraam mag inrichten tijdens de Kinderboekenweek 2020. Ouders of grootou-
ders kunnen dan samen met hun (klein-)kinderen kinderboeken aanschaffen voor thuis. 
Aangezien lezen erg belangrijk is voor de ontwikkeling, hebben we hier uiteraard “ja” op 
gezegd. José schrijft: 
 
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 wordt er voor de 66-ste keer de Kinderboeken-
week georganiseerd met als thema En toen!  
 
Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Arend van Dam met als titel; 
DE DIAMANT VAN BANJARMASIN. Dit boekje krijg je gratis bij aankoop van €10.- aan 
boeken.  
Vanaf dinsdag 6 oktober is er bij Elserike een tafel ingericht met de leukste boeken van 
dit moment.  
Wij, van Boekhandel Prins, staan op donderdag 8 oktober ’s middags vanaf 15.00 uur in 
de gemeenschapsruimte om de boeken te verkopen. Dit doen wij niet alleen voor ons-
zelf, 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 8 oktober om 15.00 uur in de gemeenschapsruimte van de school en koop een boek. Je steunt de school 
en krijgt gratis het kinderboekenweekgeschenk (zolang de voorraad strekt).  
We zullen de RIVM maatregelen hanteren door op gepaste afstand en met de nodige bescherming de verkoop te organiseren.  

 



• Nieuwsbrief 

Ongeveer eens in de maand brengen we een nieuwsbrief uit waarin we u wat uitgebreider informeren over de activiteiten die aanstaande 
zijn. In het verleden verspreidden we de nieuwsbrief alleen via e-mail. Aangezien een aantal ouders echter aangaven dat de nieuwsbrief in 
Pdf-formaat slecht te lezen was op de mobiel geven we dit schooljaar elke nieuwsbrief ook in de geprinte versie met de oudste in het gezin 
mee. Het is voor ons belangrijk dat u op de hoogte bent van datgene wat er speelt. 

• Facebook 

Meer dan 400 volgers volgen onze Facebookpagina op dit moment. Dat zijn ouders, grootouders, oud-leerlingen of andere personen die de 
gebeurtenissen op Elserike willen volgen. Al met al bereiken we dus, naast de direct betrokken ouders, een grote groep mensen buiten 
school. Voor ons is het dus ook een onmisbaar visitekaartje naar de mensen in de regio. Op dit moment gebruiken we Facebook dus als een 
communicatiemiddel naar een heel breed publiek toe. Foto’s van activiteiten staan vaak binnen 24 uur al op onze Facebookpagina. 

• Website 

De website tot slot, is momenteel voor ons vooral een uithangbord naar potentiële nieuwe ouders of andere geïnteresseerden. Op de site 
staan de wettelijk verplichte documenten als het schoolplan en de infogids/ schoolgids. Daarnaast zoeken we op de website de publiciteit 
met zaken waar we trots op zijn en graag wat meer over willen vertellen zoals Dalton en Excelleren in talent. 

• Whatsappgroepen ouders 

De laatste jaren zien we dat steeds meer ouders een Whatsapp-groep inrichten om elkaar op 
de hoogte te houden van wat er speelt op school. We merken echter ook dat er soms in Whats-
appgroepen onterecht onrust ontstaat doordat er bepaalde aannames gedaan worden of ver-
keerde informatie wordt gedeeld. We hebben soms het idee dat deze Whatsappgroepen de rol 
van de “pratende ouders aan het hek van de school” overnemen. 

Onze oproep is dan ook nogmaals: mochten er bij u onduidelijkheden zijn of heeft u vragen… 
neem dan contact met ons op zodat wij indien mogelijk duidelijkheid kunnen verschaffen.  

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 

(0547) 362095 

E-mail: daltonschool@elserike.nl 

Website: www.elserike.nl 

Facebook: www.facebook.com/

odselserike 

 

 

Communicatie ouders-school 
Communicatie van school naar ouders, maar zeker ook andersom, is van essentieel belang. 
Helemaal in deze door corona gedomineerde tijden. Dat de juiste informatie op tijd gegeven 
wordt is in ieders belang. Daarom hebben we ons voorgenomen om dit schooljaar t.a.v. de in-
formatievoorziening als volgt te werk te gaan. 

• Parro-app 

Korte snelle berichtgeving of een verzoek om mee te rijden naar activiteiten zijn voor de meeste 
ouders het makkelijkst en snelst via berichtgeving op de mobiele telefoon. Om de privacy van u 
en de leerkrachten te waarborgen hebben we voor deze korte snelle berichtjes niet gekozen 
voor Whatsapp, maar voor de zogenaamde Parro-app.  

Via deze app, die op uw telefoon, tablet of computer geïnstalleerd kan worden, kunnen berich-
ten van school naar ouders of vice versa kort en bondig verstuurd worden. Wij kunnen er op 
termijn ook voor zorgen dat ouders onderling via de app kunnen communiceren. 

• E-mail 

Berichten die tekstueel iets uitgebreider zijn of wat officiëler van aard zijn, blijven we zoveel 
mogelijk via de e-mail sturen. Ook zal bijvoorbeeld de nieuwsbrief en de uitnodigingen voor de 
contactmomenten via e-mail verstuurd worden. We gebruiken hiervoor de e-mailgegevens uit 
onze leerlingadministratie. Voor ons is het dus van belang dat we het juiste e-mailadres/ de 
juiste e-mailadressen van u en uw partner hebben. 


