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Na de herfstvakantie... 
Tijdens de laatste studiedag hebben we een aantal afspraken gemaakt over het 
vormgeven van een aantal belangrijke onderwijskundige speerpunten op school. 
Hieronder een korte opsomming van de zaken die na de herfstvakantie een (her-) 
start krijgen. 

Elserike Academy 

Groep 4 en groep 7&8 waren al even begonnen, maar na de herfstvakantie start 
ook groep 5&6 met ons talentontwikkelingstraject “Elserike Academy”. We hebben 
de organisatie iets aangepast waardoor in groep 4 alle onderwerpen (domeinen) 
worden aangeboden en in groep 5&6 de helft van de domeinen dit schooljaar en de andere helft vol-
gend schooljaar. Groep 7 is reeds gestart met de eerst specialisatie en groep 8 met de tweede specia-
lisatie.  

Groep 4 is gestart met het domein “Taal” met thema’s als verhalen, gedichten, vreemde talen en jour-
nalistiek. In groep 5&6 zal gestart gaan worden met “Kunst & Cultuur” waar het zal gaan over teke-
nen, schilderen, fotografie en film. 

Excellente rekenaars 

Na de herfstvakantie starten we ook weer met het groepje “Excellente rekenaars” (reken plusgroep). 
Op donderdagochtend tot aan de kleine pauze zullen we leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die over een 
langere periode zeer goede resultaten (Cito en Snappet) hebben laten zien op o.a. rekengebied com-
plexe reken- en wiskundeopdrachten aanbieden.  

Engels 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 afgelopen 
weken deelgenomen aan de zogenaamde TOEFL-test. Een officiële toets om het lees- en luisterniveau 
in de Engelse taal te bepalen. Op basis daarvan hebben we 4 niveaugroepen samengesteld die vanaf 
de herfstvakantie op donderdagmiddag Engels op hun niveau (op maat dus) Engels zullen krijgen. Ook 
komt er in de week na de herfstvakantie een grote collectie Engelstalige kinderboeken op school die 
de schoolbibliotheek zal komen verrijken. De collectie is specifiek uitgezocht op het Engelse leesni-
veau van onze leerlingen. 
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Kinderboekenweek vorige week afgesloten 
De laatste anderhalve week voor de herfstvakantie hebben we geprobeerd om het 
belang van en het plezier in lezen en voorlezen/ voorgelezen worden nog maar weer 
eens benadrukt. Veel (samenwerkings-)activiteiten en spelletjes hebben ervoor ge-
zorgd dat we de Kinderboekenweek weer echt hebben beleefd.  
 
In de laatste week van de Kinderboekenweek stond bol van de activiteiten. Zo werden 
de leerlingen uit groep 1&2 via een videoverbinding voorgelezen door Burgemeester 
Nauta. Normaal gesproken komen de gemeenteraadsleden op de scholen langs met 
een leuk voorleesboek, maar dat gaat deze keer helaas niet. Dus vandaar deze liveses-
sie via Teams. Op donderdagmiddag opende het Kinderboekenwinkeltje van boekhan-
del prins haar deuren. Heel veel leerlingen maakten van de gelegenheid gebruik om 

één van de prachtige kinderboeken uit de collectie aan te schaffen. 
 
Vrijdagochtend 9 oktober jl. vond als afsluiting ook de voorleeswedstrijd nog plaats. Er hadden zich 18 kinderen uit groep 7&8 opgegeven 
voor de voorleeswedstrijd waardoor er in de klas voorrondes gehouden moesten worden. Die vrijdagochtend stonden er 9 leerlingen in de 
finale.  
De jury bestond naast een aantal leerlingen uit de groepen 4 t/m 6 uit (oud-) juf Rikie Peters en José Prins van boekhandel Prins. Zij hadden 
een lastige taak omdat de deelnemers eigenlijk allemaal in de top drie hadden kunnen belanden. Aan het eind van de ochtend was het duide-
lijk… 
Op plek 3: Janolijn Kiers; op plek 2: Minthèl Bomans en voor het tweede jaar op rij is op de eerste plaats geëindigd: Rens Wessels. Rens 
van harte gefeliciteerd!!  

 



Bouw Kinderdagverblijf vordert gestaag 

 

Ouders die de laatste tijd hun kind(-eren) hebben gebracht naar of opgehaald van school 
hebben het zelf kunnen zien. De werkzaamheden aan de kinderopvang de Beestenboel vorde-
ren gestaag. De aanleg van de fundering schiet al flink op en de komende weken zal duidelijk 
worden of het pand, dat in de eerste planning in januari geplaatst zou gaan worden, mis-
schien al wel in december zal verrijzen! 

In de kielzog van de nieuwbouw van de Beestenboel proberen we ook het schoolplein mee te 
nemen. Op de achtergrond wordt nog driftig gezocht naar subsidiepotjes om de financiering 
van de gemaakte plannen rond te krijgen. De maatregelen om Corona eronder te krijgen heb-
ben hier echter een negatieve invloed op.  

De opening van kindcentrum Herike-Elsen staat nog steeds gepland voor juni 2021.  

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 

Tel: 0547362095 

E-mail:  

directie.odselserike@opohvt.nl 

Website: www.elserike.nl 

Facebook: www.facebook.com/

odselserike 

Wederom gratis schoolfruit voor Elserike! 

Net als de afgelopen jaren zijn we ook dit jaar weer ingeloot bij het EU-schoolfruitprogramma waardoor we drie dagen in de week gratis 
porties fruit geleverd krijgen voor de leerlingen. In de week van 9 november zal de eerste levering plaatsvinden en de laatste levering zal zijn 
in de week van 16 april.  

Het betreft een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit le-
ren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Kinderen heb-
ben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder 
in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelij-
ker. Wat de leerlingen eten, is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van ouder(s)/ verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruitprogramma kun-
nen we kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven.  

Kleine pauze  

We hebben de laatste schooljaren gemerkt dat het niet altijd even makkelijk is om het fruit 
op de dagen geleverd te krijgen die voor de kinderen het handigst zijn. We proberen het 
dit jaar wel zo te plannen dat de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag een portie 
groente of fruit uitgereikt krijgen tijdens de “kleine” pauze.  

Omdat de porties, die gratis geleverd worden, niet altijd even groot zijn, mogen de leer-
lingen indien gewenst op deze dagen een extra stukje fruit mee naar school.  

Zodra we meer duidelijkheid hebben over de dagen waarop het fruit geleverd kan worden 
en wie de leverancier wordt, hoort u dat uiteraard van ons. Mocht uw zoon/ dochter aller-
gisch zijn voor bepaalde soorten fruit, horen we dit uiteraard graag van u.  

Zoals we op de kalender en in de laatste nieuwsbrief al aan hebben gegeven staat de tweede studiedag van het 

schooljaar gepland op maandag 19 oktober. De leerlingen hebben die dag dus vrij!! 

REMINDER: MAANDAG 19 OKTOBER STUDIEDAG 


