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IPC

Op een zonnige maandag, 25 februari, hebben we samen met alle kinderen het officiële IPC bord
onthuld. Hierbij was wethouder Claudio Brugging namens de gemeente Hengelo aanwezig. Samen
met twee leerlingen uit de leerlingenraad is het bord onthuld. Vervolgens was er voor iedereen een
cakeje met het IPC logo er op en koffie/thee of ranja.
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden hebben vervolgens
de school bekeken. Daarbij waren ook Tonny van Driel en Paul de Gouw
van IPC. Zij waren erg enthousiast over wat zij zagen in school! Ze vonden
het er niet alleen goed verzorgd uit zien maar gaven aan dat de lessen
verdieping laten zien. Een mooi compliment voor ons team!
Namens Primato was Arno Lentfert aanwezig. Hij is, net als de
wethouder, voorstander van vernieuwing op school en ondersteunt de
nieuwe ideeën van de Europaschool.
Het was een geslaagde middag!
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MR
Ik ben Diane Weghorst en ben al zo’n 10 jaar intensief betrokken bij de Europa-school. Eerst in de OV
en nu in de MR. Wat is de MR vragen sommige ouders zich af en wat doen die mensen dan wel niet
voor school? MR staat voor Medezeggenschaps Raad, uit de naam lees je het al, je hebt wat mede te
zeggen binnen school. Kort wil ik uit gaan leggen wat we zoal doen en hopelijk kan ik iemand van
jullie hier enthousiast mee krijgen om mijn stokje over te nemen. Na dit schooljaar zal ik dan toch de
basisschool periode van mijn kinderen afsluiten en dan ook alle activiteiten binnen de school
beëindigen.
De MR is een commissie van de directeur van school, leerkrachten en ouders van leerlingen, die op
bestuursniveau mee denken over de vele beslissingen binnen school en bespreken wat er binnen de
school wordt gedaan of kan worden verbeterd. Zoals bijvoorbeeld. Wat doet de school met het
binnenkomende geld? Of tegen het einde van het schooljaar moet de directeur weer laten zien of hij
alle fte’s (dat zijn uren van leerkrachten) weer mag gebruiken en inzetten en hoe gaat dit er uit zien
voor de kinderen, daar mag je als MR ouderlid wel over mee beslissen. Kan dit wel en is dit wel goed
voor de kinderen? Maar ook bijvoorbeeld een actueel thema van hoe je de school in de picture kunt
zetten zodat er dan meer nieuwe leerlingen worden aangemeld op onze school. We vergaderen zo
ongeveer 6 x per jaar.
Als je als ouder denkt maar dit zijn dingen waar ik ook in mee wil beslissen, met altijd als insteek wat
goed is voor de kinderen, meld je dan aan als MR Lid. Dit kan via de directeur of via de leerkracht van
uw kind(eren).

Opbrengst van de kinderpostzegels
Afgelopen september hebben wij met de groepen 6,7 en 8 meegedaan aan de verkoop van de
kinderpostzegels. Onze school kreeg daardoor voor 1000 euro aan boekenpakketten. De eerste
boekenpakketten zijn er inmiddels. Binnenkort nog meer en…… ook nieuwe Engelse boeken!
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Onze mooie bibliotheek bevindt zich op de eerste verdieping van de school. Het is geweldig dat wij
een aantal ouders hebben die ons bij het uitlenen e.d. helpen. Voor volgend jaar zijn wij nog op zoek
naar ouders die het ook leuk zouden vinden om bijvoorbeeld 1 of 2x per maand ons hierbij te komen
helpen. Er wordt elk half jaar een nieuw rooster gemaakt, zodat je tijdig weet wanneer je aan de
beurt bent. Ook opa’s /oma’s zijn natuurlijk van harte welkom om te komen helpen! Voor meer
informatie kun je terecht bij juf Marlies in groep 6 of via m.vons@primatohengelo.nl

Project Vreemde Vogels
Om kunst- en cultuurprojecten op scholen op te zetten, zijn er gezamenlijke ICC wijkprojecten.
Hengelo is verdeeld in vier wijken. In elke ICC wijkgroep hebben een wijkvoorzitter en per school, een
of meerdere ICC’ers zitting. Namens de Europaschool heeft juf Renate ( groep 3) zitting in de ICC.
Elke ICC- wijkgroep stelt jaarlijks aan de hand van een wijkthema een ICC-wijkproject vast, per bouw.
Momenteel hebben we het project Vreemde Vogels. Misschien heeft u het al gehoord van uw
kind(eren) maar er is een ei gevonden bij ons op school?! Hoe komt het daar en van wie zou het zijn?

Popcornmachine

De oudervereniging heeft tijdens de playbackshow alle kinderen zelfgemaakte popcorn
gegeven. We hebben nu op school een eigen popcornmachine, die de heerlijkste popcorn
maakt! Tijdens de fantastische optredens werd er genoten van de popcorn.
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Tevredenheidsenquête
Dit schooljaar is er een enquête afgenomen rondom de tevredenheid op de Europaschool.
Ouders, teamleden en leerlingen hebben vragen ingevuld. De uitslag van de enquête is
inmiddels binnen. Binnenkort bespreekt de directeur ze met de MR. Vervolgens wordt met
de MR besproken op welke manier de uitslag met ouders, teamleden en leerlingen gedeeld
zal worden. U hoort hier binnenkort meer over.

Data
7 maart

Oud papier

8 maart

SWIMM groep 8

14 maart

SWIMM groep 3

15 maart

Staking. Er is geen les. Pippeloentje is aanwezig.

20 maart

Open Huis van 9.00 tot 13.00 uur

20 maart

Stemburo in school

22 maart

Afsluiting thema IPC
De afsluiting van ons thema is vrijdag 22 maart.
Voor groep 1 t/m 3 is het van 14.00-14.15 uur en voor groep 4
t/m 8 van 14.00-14.30 uur. Iedereen is welkom hierbij!
Fit to SWIMM groep 4/5
Fit to SWIMM groep 6

12 april

Koningsspelen: kinderen zijn om 13.00 uur vrij
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Juf Erni
De kinderen uit groep 2 weten het al, vanaf januari staat juf Erni in hun groep. Zij is een
ervaren onderbouwleerkracht en wij zijn dan ook blij dat zij ons team komt versterken. De
ouders uit groep 2 hebben haar ontmoet inmiddels.
Juf Erni heeft heel veel zin om er samen met de kinderen en juf Hielie een gezellig jaar van te
maken!

Schoolreisgeld
Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisgeld voor dit schooljaar? Mocht u al betaald
hebben dan alvast bedankt!
De bedragen zijn: groep 1 en 2: € 26,00, groepen 3 t/m 6 € 28,00 en voor groep 7: € 33,00
en groep 8: € 115,00.
Graag ontvangen wij het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer: NL 28 ABNA
045.84.71.720 Inzake schoolreis Europaschool o.v.v. naam kind(eren) en groep.

Vanaf nu zijn wij ook te volgen via Instagram!

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

Nieuwsbrief

maart 2019

Jarigen in maart
2 Noï Piris
10 Jihane Feddahi
15 Colin van Heaften
Lucy Tan
17 Stijn Ensink
18 Kaj Lansik
Joy Bruins
Marlin van de Nieuwboer
19 Ryan ter Laak
Dide Wargers
Ayman Feddahi
20 Stan Rasner

20
23
25
27
28
29
31

Quintus Stork
Jayden Borgers
Suus Boes
Dani Yefimov
Sanna Siamak
Linde Dijkhuis
Vianne Assink
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