
	 	 	 	 	 Belangrijke	data

     16 december   Kerstlunch
     24 december   Roostervrije dag/terugkomdag
     27 december 2021  Kerstvakantie
     t/m 7 januari 2022
     5 februari 2022  Open Dag (onder voorbehoud)
     9 februari 2022  Open Dag (onder voorbehoud)
     12 februari 2022  Start aanmelden nieuwe leerlingen/
	 	 	 	 	 	 	 	 	 aanmeld	‘walk-in’
     28 februari t/m   Voorjaarsvakantie
     4 maart 2022

Volg ons op:

Esloo College, school voor Praktijkonderwijs.
Noordpolderkade 167, 2516 JE Den Haag

December 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
 
Welkom bij onze allereerste nieuwsbrief van het Esloo College!
 
Hoe gaat het met u? 

Door alle maatregelen lijkt het of de wereld stil staat en mogen 
we elkaar niet veel ontmoeten.

In deze nieuwsbrief willen we u laten zien dat het onderwijs op 
Esloo	College	‘gewoon’	doorgaat.

We willen u laten meegenieten van alle activiteiten en lessen.

Niet elk kind vertelt thuis wat hij/zij op school gedaan heeft 
maar zo kunt u toch het schoolleven een beetje volgen.

Voortaan versturen we een paar keer per jaar een nieuwsbrief, 
waarin we u op de hoogte houden van belangrijke informatie 
en leuke activiteiten!

Veel leesplezier,

 

Vriendelijke groet,

Mevrouw S. Jellema

Horeca	gesloten
De horeca is op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 
december gesloten. De leerlingen dienen op deze dagen zelf 
voor hun lunch te zorgen.
 
Kerstviering	klassen	1	t/m	3
Met alle coronamaatregelen is het dit jaar natuurlijk anders 
dan anders, maar we willen toch graag stil staan bij de feest-
dagen en de start van de kerstvakantie. Daarom organiseren 
wij dit jaar een alternatieve kerstviering voor onze leerlingen, 
waarbij we uiteraard de richtlijnen van het RIVM in acht ne-
men.
Op donderdag 16 december verwachten we de leerlingen van 
de klassen 1 t/m 3 om 11.00 uur op school, waarna een heer-
lijke kerstlunch genuttigd zal worden in eigen klas. Deze lunch 
wordt verzorgd door school. We willen u vragen om een klein 
gerechtje te maken en dit mee te geven aan uw kind. Zo maken 
we samen het feest compleet. Om 12.30 uur gaan alle leerlin-
gen naar huis.

Mochten de maatregelen veranderen, dan brengen we u op de 
hoogte.

De klassen 4 en 5 hebben op een ander moment een kerstvie-
ring.

Halloween-disco

Op	donderdag	28	oktober	was	de	Halloween-disco	op	school	
en het was echt een topavond! Geweldig verklede leerlingen 
en	docenten,	goeie	muziek	door	Raymar,	enthousiaste	leer-
lingenraad die alles geregeld heeft onder bezielende leiding 
van Lars met als afsluiter een spetterend optreden van de Brass-
band DreamTeam ShowTime!!

Kinderfiets	Reparatie	Dag
Op	vrijdag	22	oktober	was	er	op	het	Esloo	een	Kinderfiets	re-
paratie	dag	voor	de	kinderen	in	Laak	i.s.m.	Ieder	kind	een	fiets.
Het	was	een	succes,	veel	kinderen	zijn	tussen	11:00	en	17:00	
uur	langs	geweest	om	hun	fiets	na	te	laten	kijken,	zodat	ze	
weer	veilig	de	donkere	winterdagen	door	kunnen	fietsen,	wat	
ook veel dankbare ouders opleverde. Met dank aan Theo-
doros, Mehmet, Ali en Kenai voor het uitvoeren van de repara-
ties. Kuba en Angelina waren verantwoordelijk voor de cate-
ring.
Al met al een zeer geslaagde dag die in de toekomst zeker een 
vervolg gaat krijgen.
Drie	leerlingen	die	nog	een	fiets	nodig	hadden	via	het	kinder-
fietsplan	hebben	een	prachtige	fiets	gekregen.
 

Voetbaltoernooi
In de herfstvakantie (20 oktober) heeft het voetbaltoernooi 
plaatsgevonden, waaraan 43 leerlingen van onze school aan 
deelnamen. Het was erg leuk!

Mes	Weg	(bezoek	burgemeester)
Op 15 oktober was de burgemeester van Den Haag, Jan van 
Zanen, bij ons op bezoek om de lessenserie “Mes weg” te 
lanceren.
Op uitnodiging van de Gemeente Den Haag heeft Centrum 
16•22 in samenwerking met Esloo College en Diamant Colle-
ge een lessenserie ontwikkeld over wapenbezit. Doel van het 
project is het voorkomen van ongevallen met messen en andere 
wapens. Met deze lessenserie, verzorgd door gastdocent Amer 
Mohabir van Centrum 16•22, willen we de jongeren laten 
nadenken over het gebruik van wapens en andere vormen van 
geweld. Ze leren menselijke reacties op gevaar herkennen bij 
zichzelf en anderen, checken hoe ze zelf reageren in diverse 
situaties, ze onderzoeken hoe veilig hun eigen buurt is, en ze 
moeten	bepaalde	dilemma’s	bespreken	en	oplossen.
Lees hier het artikel van Omroep West:
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4468184/haagse-scho-
lieren-krijgen-les-over-geweld-en-wapens-je-hebt-er-geen-macht-
mee#

EEN	KIJKJE	BIJ…
 
ABT

De lessen ABT zijn begonnen met hele leuke opdrachten voor 
diverse	bedrijven,	zoals	het	vouwen	van	pizza-	en	geschenkdo-
zen,	wikkels	om	mini-chocolaatjes	bevestigen,	slangenhuiden	
veranderen in boekenleggers d.m.v. een lamineerapparaat, 
potcurvers vouwen, sleutels sorteren, cilindersloten demonteren 
en nog veel meer!
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