Nieuwsbrief

september 2018

Beste ouders en verzorgers,
Wat is het weer fijn om jullie terug op school te zien! Na een tropische zomer is de vakantie weer
voorbij. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Met de rode loper uit en de muziek
aan hebben we iedereen gezellig ontvangen via ’t Pleintje. Dit is gezellig aangekleed waardoor het
een nog fijnere omgeving is geworden. We gaan er een gezellig schooljaar van maken!
Team IKC Europaschool
P.S. Misschien is het u al opgevallen maar we hebben op de begaande grond een nieuwe vloer liggen.
Wij zijn er blij mee. Het ziet er fris en licht uit zo.
Team IKC Europaschool
Dit schooljaar zult u behalve alle vertrouwde gezichten ook nieuwe collega’s op school zien, zoals u
heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief voor de zomervakantie.
Sander Lampe komt ons team versterken in groep 8. Hij heeft inmiddels ervaring op gedaan o.a. in
het Montessorionderwijs en regulier onderwijs. Hij is goed op de hoogte op het gebied van ICT. Om
de maandag neemt Susanne Japin groep 8 over van Sander. s.lampe@primatohengelo.nl
Sevgi Sikar is nieuw bij ons op school. Zij is schakelklas leerkracht. Twee dagen in de week geeft zij les
aan leerlingen met een taalachterstand (locatie De Akker). Daarnaast is zij bij ons aanwezig op de
maandag en zal ondersteuning gaan geven in de onderbouwgroepen. s.sikar@primatohengelo.nl
Als laatste is Noël Boes nieuw op school. Zij maakt, samen met Johan Schat en Susanne Japin, deel uit
van het Management Team. n.boes@primatohengelo.nl
In de volgende nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s zich aan u voor.

Groepsindeling
Peuters Pippeloentje
juf Monique en juf Anne Martine
Groep 0/1/2
juf Claudia en juf Mirian
Groep 3
juf Renate en juf Hielie
Groep 4/5
juf Monique
Groep 6
juf Marlies en juf Natasja
Groep 7
meneer Uwe en juf Suzan (LIO op donderdag en vrijdag)
Groep 8
meneer Sander en juf Susanne om de week op maandag
Directeur ad interim:
Johan Schat is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Intern begeleider:
Susanne Japin is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
Managementondersteuning: Noël Boes is aanwezig op dinsdag, woe of donderdag en vrijdagochtend
Secretariaat:
Gabi Jongman is aanwezig op dinsdag

Brusselstraat 15 – 7559 BM – tel:074-2781100 – dir. a.i. Johan Schat
Email: directie.europaschool@primatohengelo.nl – www.europa-school.nl

Nieuwsbrief

september 2018

Oudergesprekken
In het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Dit
gesprek geeft u de gelegenheid om te vertellen over uw kind; hoe ziet u uw kind. Heeft u een aanpak
die goed bij uw kind werkt bijvoorbeeld, dan kunnen de leerkrachten op school hier in overleg bij
aansluiten. Er kan gesproken worden over de verwachtingen voor het komende schooljaar
bijvoorbeeld. Voor zowel leerkracht, als ouder en kind is dit een belangrijk gesprek. We zorgen
tenslotte samen voor de ontwikkeling van uw kind en overleg daarover met elkaar is erg belangrijk.
Informatieavond op 11 oktober
Tijdens de informatieavond heeft u de mogelijkheid om in de klas, samen met ouders uit de groep
van uw kind, kennis te maken met de leerkracht. Daarnaast zal de leerkracht u informatie geven over
de dagelijkse gang van zaken in de groep.
De avond is in twee delen verdeeld. Er is een gezamenlijk deel waarbij onze directeur Johan Schat
iedereen welkom zal heten en gaat vertellen over het komende schooljaar.
Tijdstip:
19.00 uur
groep 4 t/m 8
19.30 uur
Gezamenlijke deel
20.00 uur
groep 1 t/m 3
20.30 uur
einde van de avond
PBS
Ook dit jaar werken we met PBS (Postive Behavior System). We gebruiken in elke groep de PBS
kalender en geven de gedragslessen. Daarnaast gaat elke leerkracht zijn/haar groep belonen op een
manier die past bij de groep. De muntjes zoals we eerder gebruikten om
positief gedrag te belonen komen hiermee (in de gebruikte vorm van
afgelopen jaren) te vervallen. Op 28 september worden de Gouden Weken
(de wenweken uit PBS aan het begin van het schooljaar) afgesloten met
een spectaculaire Vossenjacht.

International Primary Curriculum (IPC)
In plaats van drie verschillende methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie gaan wij dit
jaar werken aan verschillende thema’s met IPC, een curriculum voor alle vakgebieden, behalve
rekenen en taal. Meteen na de Vossenjacht, vanaf 1 oktober, gaan we van start met ons eerste IPCproject “Natuur en dieren”. U zult spoedig merken op welke manier de kinderen met dit project aan
de slag gaan en vooral wat ze er allemaal van gaan leren. Vorige week heeft het team al onder leiding
van een IPC-trainer de eerste voorbereidingen
getroffen voor ons eerste project.
Wilt u alvast een idee krijgen van de werkwijze van
IPC? http://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-het-ipc
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Bibliotheek
Wij zijn nog op zoek naar ouders die het team van de bieb uitleen
willen versterken. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u
contact opnemen met juf Marlies. Zij werkt op maandag, dinsdag en
om de week op woensdag. U kunt haar ook na schooltijd bellen of
een mail sturen. m.vons@primatohengelo.nl
Het zou heel fijn zijn als we meer biebouders hebben zodat we
samen met de leerlingen optimaal gebruik van onze mooie
bibliotheek kunnen maken!

Boeken Tanken bij Total
Wegens succes terug bij Total: BOEKEN TANKEN! Spaar wéér, heel eenvoudig voor de leukste
jeugdboeken. Dus…snel naar Total…en tank de boekenkast vol!
Spaar voor de volgende titels: ‘Silvester en de brand in IJsselbroek’, ‘Flip Fiasco - Wat nu weer?’, ‘Niek
de Groot - Flikt het 'm weer’, ‘Het leven van een loser - Vette pech’, ‘Dagboek van een muts - Zoek 't
lekker uit’, en ‘Julius Zebra - Bonje met de Britten’!
Total heeft ook een tankstation aan de Oelerweg in Hengelo.
Mochten jullie zegeltjes, spaarkaarten of boeken over hebben, dan houden wij ons als Europaschool
warm aanbevolen. De actieperiode loopt van 1 september t/m 30 november 2018, zolang de
voorraad strekt.
OV en MR
Data van de Ouder Vereniging en Medezeggenschapsraad vergaderingen komen in de volgende
nieuwsbrief. Daarnaast zal de OV u informeren over de ouderbijdrage voor dit schooljaar. We
hebben meerdere nieuwe leden in de OV en samen met de zittende leden is het een enthousiaste OV
die zich inzet voor onze school.
Nieuwe logopediste Mayke Wermelink
Ik ben Mayke Wermelink en sinds dit schooljaar werk ik als logopediste bij jullie op school.
Hier help ik onder andere kinderen met taalproblemen (woordenschat, zinnen maken, et cetera),
begrijpend lezen, spelling en articulatie (het correct uitspreken van woorden).
Ik heb alle kinderen die momenteel bij logopedie komen al leren kennen en ik heb veel zin om bij
jullie op school aan het werk te gaan!
Wanneer u meer wil weten, over mij of over de logopedie, mag u mailen
naar mayke@logopedie-direct.nl. Dan zal ik proberen zo spoedig mogelijk te reageren.
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Continurooster
Sinds dit jaar werken we met een continurooster. Hiervoor hebben wij koelkasten op school waar
eventueel eten en drinken in bewaard kan worden. Wij zijn nog op zoek naar een koelkast (tafelmodel). Kent u iemand of heeft u er zelf een ter beschikking, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht van uw kind? Alvast bedankt!
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zo ver: de Kinderpostzegelactie
Ook onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8 doen dit jaar mee.
De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Deze iconische
televisieserie bestaat namelijk 50 jaar. Koopt u ook deze leuke postzegels, bijbehorende kaarten
of andere leuke producten, zoals de shopper met tekst van Pippi Langkous, het blikje met vrolijke
emoji‐pleisters of het heerlijke theepakket bij een van onze leerlingen?
Kind‐gemist‐briefje
Heeft u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood, met het kind‐gemist‐briefje dat u in de
bus vindt, kunt u alsnog een bestelling plaatsen in de webshop. Vergeet niet om gebruik te maken
van de vermelde code! Op deze manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het totaal
opgehaalde bedrag door onze school geteld.
Stichting Kinderpostzegels
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op een betere
toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn
als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats
of omstandigheden het opgroeit...
Tevens mochten wij dit jaar aangeven of we een deel van
de opbrengst lokaal wilden besteden. Wij hebben als doel
Engelstalige boeken voor onze schoolbibliotheek gekozen.
Op de website www.kinderpostzegels.nl kunt u meer lezen
over de kinderpostzegels.
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Jarigen in september

6
7

Zidane Mourabit
Wout Klein Haarhuis
Mees Olsen
Jonne Oude Elferink

13
14
16
19
22

Lika Bont
Merle Ensink
Rosalie Baum
Lois Huve
Chayenne Williams
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