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De laatste maand van 2018 is begonnen. Heeft u al wensen voor 2019?
Wij wensen iedereen een gezond nieuw jaar, waarin wensen gaan uitkomen en zien jullie graag terug
na de kerstvakantie.
Team Europaschool
Opbrengst kinderpostzegels
Afgelopen september hebben wij met de groepen 6,7 en 8 meegedaan aan de verkoop van de
kinderpostzegels. Nieuw dit jaar was dat er een gedeelte van de opbrengst lokaal besteed kon
worden. Wij hebben ons toen opgegeven met als doel (meer)talige kinderboeken voor in onze mooie
schoolbibliotheek. De opbrengst is bekend en daarbij ook het voor ons te besteden bedrag als school
zijnde. Wij krijgen door de geweldige inzet van al onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8 maar liefst het
maximale bedrag in boekenpakketten. Dit bedrag is maar liefst 1000 euro!! Hier zijn wij ontzettend
blij mee!! In januari zullen de nieuwe boeken er waarschijnlijk zijn.
Nationale voorleeswedstrijd
Tess Kuiper uit groep 7 is de voorleeskampioen van de Europaschool geworden.
Zij zal onze school vertegenwoordigen in de Hengelose bibliotheek waar zaterdag 9 februari 2019, de
Hengelose voorleeswedstrijd plaatsvindt. Tess, van harte gefeliciteerd en veel succes!

Schoolfruit
U las het al op Klasbord ; we doen mee aan het project EU Schoolfruit. Het project loopt van 12
november 2018 tot en met 19 april 2019. Dit betekent dat uw kind op woensdag, donderdag en
vrijdag op school groente of fruit krijgt. U mag het fruit dat u anders mee zou geven achterwege
laten. We krijgen verschillende soorten fruit en groente. Onder andere appels, peren, meloen,
banaan, komkommer, paprika, wortel. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen weten wat
gezond eten is. Door ze kennis te laten maken met verschillende soorten groente en fruit stimuleren
we kinderen hierover na te denken.
Meer informatie vindt u op de website: ww.euschoolfruit.nl
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Voorstellen
Sinds dit schooljaar werk ik bij de Europaschool. Sommigen van u heb ik de
afgelopen periode al gesproken, in de gang of telefonisch. Mijn naam is Noël Boes
en ik maak onderdeel uit van het managementteam. Graag werk ik mee aan de
mooie toekomstplannen voor de Europaschool. Ik vind het mooi om te zien hoe
enthousiast er in de groepen gewerkt wordt!
Volgend jaar werk ik 25 jaar in het onderwijs. Ik heb ervaring in het speciaal
onderwijs en speciaal basisonderwijs. Daarnaast heb ik gewerkt als intern
begeleider en als ambulant begeleider. Om de woensdag ben ik aanwezig in verband met mijn
opleiding voor schoolleider.
U kunt mij vinden in de kamer naast Susanne Japin of mailen naar: n.boes@primatohengelo.nl.
De Ouder Vereniging

Sinds het begin van dit schooljaar is ook de oudervereniging van de Europaschool weer
actief. Wij hebben 4 nieuwe leden en daar zijn we heel erg blij mee! De oudervereniging
helpt het team met het organiseren van de activiteiten op school en wij beheren de
vrijwillige ouderbijdrage.
Wist u dat:










Alle klassen een nieuw (voor)leesboek hebben gekregen in de kinderboeken week?
Het schoolontbijt super gezellig en heel lekker was?
De oudervereniging en de leerkrachten druk zijn met de voorbereidingen om
Sinterklaas goed te ontvangen op de Europaschool?
Wij van de pieten hebben vernomen hebben dat er nog meer leuke dingen in de
school staan te gebeuren rond het Sinterklaasfeest?
De oudervereniging ook al begonnen is met het organiseren van een gezellig
kerstfeest?
Ouders die willen helpen in de OV heel erg welkom zijn!
Ook hulp bij activiteit (versieren, klaarzetten, begeleiden, opruimen) heel erg fijn is?
Er dit jaar nog veel meer leuke activiteiten gepland staan zoals de koningsspelen, het
familie-uitje en de avondvierdaagse?
Wij u binnenkort gaan vragen om de vrijwillige ouderbijdrage?

Heeft u vragen, leuke ideeën of wilt u ons komen ondersteunen? Wij zijn te bereiken via
oveuropaschool@gmail.com
Antoinette, Erin, Sandra, Maaike, Marijke, Renske, Susanne en Annemieke
Op 21 januari komt de OV weer bij elkaar.
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Oud papier
Wij zijn nog op zoek naar vaders die ons willen helpen bij het ophalen van het oud papier. Wanneer u
zich aanmeldt, betekent dit dat u ongeveer 2x per jaar een avond mee helpt bij het ophalen van het
oud papier. Mocht u 1x willen helpen dan is dat ook mogelijk. In overleg wordt er een rooster
gemaakt. De opbrengst van het oud papier gaat naar school. Samen met de Ouder Vereniging wordt
er bekeken wat we gaan aanschaffen.
U kunt zich aanmelden bij Susanne Japin. S.japin@primatohengelo.nl
Fietskeuring
Op 27 november zijn alle fietsen van de leerlingen uit groep 4 tot en met 8
gekeurd door Slangenbeek Tweewielers. Als school vinden wij veiligheid
belangrijk. Wanneer de fiets werd goedgekeurd, kregen de leerlingen een
sleutelhanger en een fietsreflector. Nu het eerder donker is, is het belangrijk om
goed verlicht de straat op te gaan.

Afsluiting van ons IPC project Natuur
Op vrijdag 16 november hebben de groepen 1 tot en met 3 het thema natuur afgesloten
met hun ouders. Leerlingen hebben enthousiast verteld over de schoolhond! Deze kwam op bezoek
bij de start van het thema. Ook konden ouders de werkstukken bekijken die er gemaakt zijn
gedurende het thema. Vrijdag 30 november hebben de groepen 4 tot en met 8 het thema afgesloten.
Ouders wisten al veel over het thema, omdat de kinderen er thuis enthousiast over verteld hadden.
De betrokkenheid bij het thema was erg groot bij de kinderen.
Schoolontbijt
Het schoolontbijt was een succes! Niet alleen hebben we gezellig samen gegeten maar het was ook
leuk om te zien hoe we er in pyjama, onesie of ochtendjas uit zien.
Actie ouderen
Kerst vier je meestal samen met familie en/of vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel ouderen.
In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen ouderen eenzaam. In iedere straat woont dus wel een eenzame
oudere, ook bij ons. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen. Door deze
mensen een kaartje te sturen voelen zij zich een beetje minder alleen. Het Nationaal Ouderenfonds
en PostNL organiseren samen een kerstkaartenactie waar wij als school aan mee doen. Op school
gaan de leerlingen een kerstkaart versieren. Op deze manier zorgen wij dat leerlingen van onze
school zich bewust worden van de maatschappij om hun heen en hoe ze, door middel van een
kaartje sturen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan die zelfde maatschappij.
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Kerstviering woensdag 19 december
Wij hebben er al zin in! Op woensdagavond naar school komen in het donker en dan binnen bij de
mooi versierde kerstboom gaan zitten. Op tafel staan lekkere gerechten en we trekken onze
feestelijke kleren aan. Zien jullie het al voor je?
De kerstcommissie is samen met de OV al begonnen met de voorbereidingen. U ontvangt via de mail
meer informatie.
Jeugd fonds sport en cultuur
Sporten, dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Als u financieel niet in
staat bent om dit te bekostigen, kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Hengelo-Borne helpen. Zij
betalen de contributie/lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur
van een instrument. Meer informatie is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl
Coördinator voor Hengelo-Borne is Truus de Ruiter. Zij is bereikbaar op dinsdag en donderdag op
tel.nr.: 074 2459524 of via hengelo-borne@jeugdfondssportencultuur.nl of t.deruiter@hengelo.nl
DUO enquête
Dit jaar wordt er door DUO een enquête afgenomen. De enquête wordt digitaal afgenomen. Hiervoor
ontvangt u een mail met daarin een link. Door deze enquête krijgen wij als school een beeld van de
manier waarop u tegen het onderwijs bij ons op school aankijkt.
U vult toch ook de enquête in?
Alvast bedankt!
Nieuws van de leerlingen
Leerlingenraad
De leerlingenraad is samen geweest. Het is een enthousiaste groep leerlingen. De voorzitter is
Jihane en de eerste keer heeft Lika de notulen gemaakt. De leerlingenraad neemt onderwerpen mee
uit de klassenvergadering. Tijdens een klassenvergadering kunnen leerlingen onderwerpen zelf
inbrengen. Het gaat bijvoorbeeld over de pauze, toiletpapier, gedrag van leerlingen, leesboeken. De
onderwerpen lopen uiteen. De klassenvertegenwoordiger neemt vervolgens het onderwerp mee
naar de leerlingenraad. Samen met de begeleider worden de onderwerpen besproken
en eventuele acties in gang gezet. De klassenvertegenwoordiger laat de eigen klas weten wat er
besproken is.
Op deze manier hebben leerlingen inbreng in de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school. Ze zijn
betrokken en kunnen meedenken over oplossingen.
Damtoernooi
De kinderen uit groep 8 (Rick, William ,Vera, Polat, Linn en Juliën) Hadden 21 November een
Damtoernooi. Er waren 5 groepen Paus Johannes, De Borgh, Plechelmus A/B en de Europaschool. Als
je won dan kreeg je 2 punten gelijk 1 punt verlies is 0 punten. Je kon 8 punten halen. Ze hadden 5
punten en zijn 3e van Hengelo geworden. Vera: Het was leuk om te winnen. Rick: Het was leuk om
tegen anderen te dammen. Juliën: Het was een leuke ervaring. William: Het was een gezellige en
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leuke middag. Linn: Het was heel leuk. Natuurlijk heb ik ook de Sportiviteitsprijs gewonnen dat is nog
leuker. Polat: Het was ontzettend leuk.
Geschreven door Rick en Juliën
Risk Factory groep 8
Wij werden al voorbereid op het bezoek aan de Risk Factory, en moesten 4 groepen maken van 6-7
kinderen. Toen we eraan kwamen met de bus kregen we uitleg en informatie wat er ging gebeuren.
Alles is nagemaakt alles maart lijkt net echt.. Vervolgens gingen we aan de slag. Het duurde 2 uur. De
veiligheidsscenario’s waren: - Herkennen van onveilige situaties - 112 bellen - Verkeersveiligheid Internetveiligheid - Noodsituaties - Alcohol We hebben veel geleerd over veiligheid. Het was leuk en
leerzaam. Dit was ons bezoek aan de Risk Factory.
Daantje en Jonne
Zone College (AOC)
We zaten in de bus en reden naar het zonecollege. Het duurde niet lang voordat we er waren.
We gingen meteen door naar boven bij ko de kraker. Dat was een game waarbij je een kraai moest
programmeren. Zo wist je hoe je een robot moest programmeren. We gingen door naar Biologie,
daar stonden op de tafels allemaal opgezette roofdieren! Zoals Vossen Hermelijntjes maar ook
Arends en Uilen. Nadat we bij de opgezette dieren waren geweest, gingen we bij echte dieren kijken.
Ezels, Honden maar ook Leguanen en slangen waren daar. En ook aquariums met prachtige vissen.
Ook gingen we bloemstukken maken, dat hoorde bij het creatieve gedeelte van het Zone College.
Daarna was er een presentatie over wat het Zone College allemaal van plan was. Samengevat, voor
KBL BBL en TL kinderen is dit een prachtige school.
Vera en Eva
Data
6 december wordt het oud papier opgehaald
14 december SWIMM groep 7 en 8 ( wak zwemmen met kleding aan)
21 december Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
24 december tot en met 4 januari is het kerstvakantie
3 januari wordt het oud papier opgehaald
9 januari is er een luizencontrole
17 januari SWIMMM groep 3
18 januari SWIMM groep 4/5 en 6
Verjaardagen december
2
5
11
13
17

William Preuett
Magnus Steinsson
Fabian Trienen
Stein Polman
Kaz Schinkel

18
19
22
25
29

Lars van den Broek
Xander Jongeneel
Afke Klein Haarhuis
Linthe Kroezen
Melek Buzluk
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