
 
 
 
 
 

 
 

Nieuw lid MR gezocht 
De medezeggenschapsraad van Esmoreit bestaat momenteel uit drie ouders en 
drie leerkrachten. Aan het einde van het huidige schooljaar gaat één ouderlid 
stoppen. Dat betekent dat we dan een vacature hebben voor een lid binnen de 
oudergeleding. Onze ervaring is dat het prettig is als een nieuw lid een tijdje 
kan meelopen om de gang van zaken binnen de MR te leren kennen en ervaren. 
We zijn daarom op zoek naar een nieuwe ouderlid, die alvast plaats wil nemen 
binnen de MR.  
 
Benieuwd wat de MR allemaal doet? Op de website van de school vindt u meer 
informatie over de MR. Kijk onder het kopje MR, of klik op volgend adres, 
http://www.basisschoolesmoreit.nl/index.php?section=25&page=184. 
Heeft u interesse om plaats te nemen in de MR? Laat het dan weten bij een van 
de (ouder) leden. 
Ilse Reimink (ouder groep 8), Natasja Luttenberg (ouder groep 8 + 5), Esther 
Veldman (ouder groep 4) of bij Niek Nikamp (leerkracht). 
 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 
Ik ben Pien Jansen Holleboom, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Lemelerveld. Ik 
kom bij u kind in de klas stagelopen, ik ben tot aan het einde van het schooljaar 
elke maandag te vinden op het Esmoreit. Daarnaast zijn er 2 stageweken in het 
jaar, dan ben ik er de hele week. Ik studeer nu zelf op het Deltion College in 
Zwolle, dit is mijn eerste jaar mbo en ik volg de opleiding onderwijsassistent. Ik 
heb erg zin in de maandagen op deze school, het lijkt mij een leuke school waar 
ik veel kan leren in de praktijk. Voor de rest buiten mijn studie, doe ik 3x per 
week aan volleybal en vind ik het erg leuk om leuke dingen te doen in het 
weekend met mijn vrienden en vriendinnen. Ik hoop dat ik voor nu genoeg 
informatie heb gegeven, mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, dan zie ik u 
graag een keer op een maandagochtend. Tot dan!  
Groetjes Pien Jansen Holleboom 
 

Kerstviering 2018  
Op donderdag 20 december vieren wij van 18:00 tot 20:00 uur kerst op school. 
Dit jaar gaan wij op weg naar kerst door samen op reis te gaan met Jozef en 
Maria. Onderweg beleven wij het kerstverhaal. Om op tijd te kunnen starten, 
worden de kinderen om 17.50 uur in een lokaal verwacht. Hierover krijgen ze 
nog informatie. Tegen 19.00 uur zal de eerste groep weer op school terug zijn. 
Daarom verwachten we dan alle ouders op het plein om de levende kerststal te 
bewonderen. Ook staat de ouderraad klaar met koffie, thee, en chocomelk.  
  
OPROEP  
Wij willen wij graag zoveel mogelijk glazen potjes verzamelen voor een 
sfeervolle route. In deze potjes moet een waxinelichtje passen. De potjes kunt u 
inleveren in de koffiekamer. Alvast bedankt voor uw hulp!  
 
Kerstcommissie Esmoreit 
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Kindje wiegen 
Zoals elk jaar verzorgen we het kindje wiegen op tweede kerstdag. De viering is om 10.00 uur. De kinderen van groep 
1 en 2 werken hier aan mee. Als uw kind meedoet, verwachten we hem/haar aangekleed om 9.45 uur in het 
parochiecentrum. Wilt u eraan denken dat de kinderen voor de viering even naar het toilet gaan. U wordt verzocht 
geen foto's te maken tijdens de viering. Er worden foto's gemaakt, welke later op klasbord geplaatst worden. 
Hierbij willen we iedereen uitnodigen om de kinderen van groep 1 en 2 te zien stralen tijdens het kindje wiegen. 
  
Alvast bedankt. Werkgroep kindje wiegen. 
Petra Reimert, Moniek Wijnberg, Manon Veldman, Sabine v/d Sligte  
 

“Doe gezond en beweeg”   voor deelname aan de jaarlijkse Coop-crossloop zondag 16 december  
Attentie voor de kinderen van de basisschool! Dit jaar géén onderling uitdagen binnen de groep. We delen gewoon 
op de zondag na afloop van de 1 en/of 2 km een lekkere – deels gezonde – attentie uit aan de kinderen die op de 
basisschool zitten en meedoen aan de crossloop. Iedereen prijs! Tevens kunnen jullie op zondag muntjes doneren 
aan bv ’t zwembad, SDOL of de Zonnebloem (voor zieke mensen). Hoe meer muntjes je club heeft, hoe hoger de te 
ontvangen bijdrage van onze sponsor Coop. De kinderen ontvangen een aanmeldingsbriefje via school. Voor opgaaf 
deze aub invullen en op school weer inleveren, wij zorgen dan zelf voor de verdere aanmelding via de site.  
 
Kinderen tot en met groep 5 mogen meedoen aan de 1 km. Bijdrage is € 1. Start 10.45 uur. Kinderen groep 6 tot en 
met groep 8 doen mee aan de 2 km. Bijdrage is € 2. Start om 11.00 uur. Vóór de wedstrijd kan binnen in Elckerlyc het 
startnummer opgehaald worden. Dus vaders en moeders: dit jaar géén bezoek plannen naar opa’s en oma’s of 
andere familieleden op de dag van de Coop Crossloop! Voor meer informatie: www.sallandscrosscircuit.nl of mail 
ucivloedgraven@gmail.com (Cilia Vloedgraven) 
 

Sinterklaas 
Dinsdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. De bovenbouwgroepen hebben hun surprises al een paar 
dagen vooraf tentoongesteld op school. Dit levert een prachtig beeld op, veel verschillende, creatieve kunstwerken! 
Hieronder een kleine impressie. 
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Atelier 
Dit schooljaar hebben ook weer Atelier. Atelier is elke vrijdagmiddag met de bovenbouw gezellig creatief zijn. 
Dit keer hebben we de onderdelen:   
Schaken              
Figuur zagen                       (een kerstfiguurtje zagen) 
Kerstboom takken             (met takken een kerstboom maken) 
Emoji stof                            (een emoji kussen maken) 
Linoleum gutsen                (een figuurtje gutsen en dat dan stempelen op een mooi blad) 
De kerst club                      (met kerst spullen sjouwen en de school in kerststemming brengen) 
Pleinpraat                           (samen praten over de school en dat filmen) 
En volg natuurlijk pleinpraat tv op youtube.  ( pleinpraattv/YouTube)  
De PleinPraat redactie leden zijn: 
Jasmijn Gotter, Loïs Meulman   
 
En de nieuwe leden van PleinPraat zijn ............        Sven Jager, Hidde Jansman & Femke de Haan. 
 
Geschreven door: Loïs Meulman & Femke de haan  
 

Groep 5 en 6 naar de Laarman 
Op dinsdag 27 november gingen groep 5 en 6 naar het museum ‘De Laarman’ voor het thema ‘Vroeger was het 

anders’. Ze maakten mee hoe het vroeger was. Er waren allemaal oude spullen, 
zoals een oude bedstee. Ze deden klusjes zoals: Schoonschrijven, klompen 
schoonmaken, koffie malen, in zand kaarsen maken, wassen en stoven laten 
glimmen. Ze kregen ook een rondleiding. Ze vonden het leuk om te weten hoe 
het vroeger was!!!    
 
Groetjes de kinderen van groep 5 & 6 
 

Kinderpostzegels 
Groep 8 heeft de maand november heel fanatiek Kinderpostzegels verkocht. Dit 
allemaal voor het goede doel, met een heel mooi eindresultaat! Er is een prachtig 
bedrag opgehaald en daarvoor hebben we een heus certificaat ontvangen!  
  
 

 
 
 
 


