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Beste ouders/ verzorgers,
Dit schooljaar zal een speciaal jaar worden voor de Europaschool. We gaan ons verder ontwikkelen
op het gebied van IPC. Hiervoor hebben we als team inmiddels meerdere trainingen gevolgd. Het is
dan ook mooi om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn over het thema en het aanbod en hoe
positief wij als team de werkwijze ervaren.
Een ander punt van ontwikkeling is en blijft ICT. Inmiddels werken we met Chromebooks naast dat
we werken uit een boek en op papier.
Op gebied van tweetalig onderwijs zijn wij ons aan het oriënteren.
Zoals u merkt zijn we in beweging!

Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar stonden in het teken van de Gouden weken. Tijdens deze weken
werkten we in alle groepen aan groepsvorming. Om goed tot leren te kunnen komen is o.a. een
veilige omgeving nodig. Door middel van oefeningen en spellen, leren de kinderen elkaar beter
kennen. Er is gewerkt aan ruimte en begrip voor elkaar en verantwoordelijkheidsbesef.
De afspraken en verwachtingen binnen de groep zijn besproken met elkaar. Hiervoor zijn
bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen toegepast. Een goede basis zorgt ervoor dat er duidelijkheid
is. Of wel, een goed begin is het halve werk!
De waarden van onze school, respect, veiligheid vertrouwen en verantwoordelijkheid dragen we met
elkaar uit. Als afsluiting van de Gouden weken was er een vossenjacht waar alle kinderen aan mee
deden.

Afscheid juf Anneke
Reeds geruime tijd heeft juf Anneke haar werkzaamheden op de Europaschool niet kunnen
verrichten. Vanaf 1 januari 2019 gaat zij heerlijk genieten van haar pré-pensioen.
Anneke heeft aangegeven te willen nadenken over haar afscheid van haar Europaschool.
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Project Natuur

Op maandag 1 oktober zijn we gestart we met ons eerste IPCproject: Natuur. De leerlingen van groep 4-5-6 hebben ’t
Pleintje sfeervol aangekleed. Het ziet er prachtig uit! U komt
toch ook even kijken?
De groepen 1-2-3 werken samen, groep 4-5-6 werkt samen
en groep 7-8.

Er wordt gesproken over boerderijdieren maar ook
over het oerwoud.
Vele afwisselende werkvormen en mogelijkheden
zijn er voor elk kind om zich te ontwikkelen binnen
het thema.
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Parnassys
Alle scholen binnen Primato stappen dit schooljaar over op ParnasSys. Dit is een leerling
administratie- en volgsysteem. Inmiddels hebben we als team een scholing gevolgd voor het
gebruik van ParnasSys. We zijn positief over de vele mogelijkheden die het programma
biedt.

Even voorstellen…..Juf Sevgi
Ik ben Sevgi Sikar en ik zit al best lang in het onderwijs. De laatste jaren heb ik met
ontzettend veel plezier op de Drienermarke gewerkt. Helaas kwam daar voor de
zomervakantie een eind aan, zoals jullie wel weten. Gelukkig kan ik mijn werk als
schakelklasleerkracht daar blijven voortzetten. Nu werk ik op dinsdagen en woensdagen
samen met De Akker. De schakelklas is een specifieke groep waar kinderen met
taalachterstand extra ondersteuning krijgen. De kinderen uit groep 2 kunnen een heel jaar
lang werken aan hun taalontwikkeling. De Nederlandse Taal van deze kleuters wordt
intensief gestimuleerd d.m.v. een speciaal programma.
Op maandags zit ik in de A-poel. Dit betekent dat ik op die dag
invalwerk doe op verschillende scholen, mocht daar behoefte aan
zijn. Als er geen invalwerk is ben ik te vinden op de Europaschool.
Hier ga ik extra ondersteuning geven aan kinderen uit verschillende
groepen. De afgelopen weken heb ik met kinderen uit groepen 3,4
en 5 gewerkt. Dit vond ik hartstikke leuk, en ik heb mijn draai
gevonden!

Activiteiten
Dinsdag 2 oktober ging groep 4/5 naar het FBK stadion: Beweeg wat je eet. (Over sport en
voeding) van 12.00 tot 14.30 uur.
Woensdag 3 oktober had groep 3 en 4/5 bezoek van FC Twente kids.
Op dinsdag 16 oktober gaat groep 4/5 naar een voorstelling in het Rabotheater van 10.30 11.30 uur.
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Lezen stimuleren
Op 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. In de bibliotheek worden verschillende
activiteiten georganiseerd waar u gratis met uw kind naar toe kunt. Informatie hierover vindt
u op de website van de bibliotheek.
In de bovenbouw organiseren wij zoals elk jaar, een voorleeswedstrijd.

Stagiaires
Misschien heeft u ze al gezien, we hebben sinds vorige week verschillende stagiaires op
school. Hidde (in groep 8) en Kanisha (in groep 6) zijn er op donderdag en vrijdag.
Linda (goep 0-1-2) en Damon (groep 3) assisteren op woensdag en donderdag.

Klasbord
U zit toch ook al op Klasbord bij ons? Nog niet? Neem even contact op met de leerkracht van
uw kind zodat ook u op de hoogte bent van wat er in de groep van uw kind gedaan wordt.

Nationaal schoolontbijt
Het duurt nog even, maar op 7 november is het nationaal schoolontbijt. Om er een speciaal
moment van te maken vragen we alle kinderen om in pyjama, onesie, of ochtendjas te komen.
Hoe leuk is dat?!
Website
Er wordt hard gewerkt aan onze website. Nieuwe informatie wordt toegevoegd om zo een duidelijk
beeld te geven van onze school.
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TYPEN TWENTE – COMPUTERTYPEN
Al enkele jaren wordt er door TYPEN TWENTE computertypen aangeboden op de Europaschool. Het
door ons ontwikkelde computerprogramma geeft de leerlingen de mogelijkheid om in zeer korte tijd
op de correcte manier te leren typen. De cursus is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie, autisme
en ADHD. In de regio Twente hebben wij de afgelopen jaren een slagingspercentage van 98% - 100%.
Daar zijn wij bijzonder trots op! Daarnaast worden de lessen altijd gegeven door een ervaren
leerkracht, die controleert en eventueel bijstuurt als dit noodzakelijk mocht zijn.
Op woensdag 31 oktober 2018 van 12:30 – 13:30 uur zal er op de Europaschool opnieuw een cursus
gestart worden voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. In 9 lessen (om de 2 weken) leren de leerlingen
snel, foutloos en blind typen waar ze hun hele leven plezier en gemak van zullen hebben. De kosten
zijn € 195,- en opgeven kan via onze website: www.typentwente.nl
Jarigen in oktober

1
6
8
12

Linn Morrenhof
Daantje Wittendorp
Ilse van den Berg
Thomas van Scherpenzeel
Miley Vonder
23 Jelle Dörenkämper

De agenda
22 oktober
7 november
14 november

Begin herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt
Vergadering Oudervereniging
.

Team IKC Europaschool
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