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   Nieuwsbrief 12 
        

                 
Vrijdag 4 juli 2014 

Belangrijke data 
18 augustus Eerste schooldag nieuwe schooljaar 2014-2015; groep 2 en 3 geen gym! 

22 augustus Nieuwsbrief 1 

25 augustus Informatieavond voor groep 1, 3 en 8 

1 september Eerste zwemles voor groep 5: vertrek 12.30 uur 

2, 4 en 9 
september 

15 minutengesprekken groep 1 t/m 8 
Onderwerpen: Ouders en leerkracht wisselen van gedachten over de wederzijdse verwachtingen 
voor het komende schooljaar. Tevens kunnen ouders informatie over hun kind doorgeven. 

 

Personele zaken 
Op de valreep van dit schooljaar kwam Nienke Koenjer met een blij makend nieuwtje. Nienke en haar man 
verwachten in december hun derde kindje. Nienke start na de zomervakantie en zal medio november met 
zwangerschapsverlof gaan. Na de zomervakantie gaan we met de coördinator van de invalpool in gesprek voor een 
goede vervangster. 
Rosalie Timmer-Tielbeke heeft na de zomervakantie nog bevallingsverlof. Eind september zal zij weer op school aan 
de slag gaan. Tot die tijd zal Nicole Kogelman haar vervangen. Zowel Nicole als wij zijn erg blij dat Nicole de 
vervanging op zich neemt. 
 

Informatie 
Studiedagen in het schooljaar 2014-2015 
Vierkeerwijzer: 
 Maandag 3 november 2014  studiedag; kinderen hebben deze dag vrij. 
 Donderdag 23 april 2015 studiemiddag; kinderen hebben deze middag vrij. 
 Maandag 8 juni 2015   studieochtend; kinderen hebben deze ochtend vrij. 

Mijnplein-studiedag: professionele Leergemeenschap: opbrengstgericht werken 
 Woensdag 22 oktober;  groep 5/6; kinderen wel naar school 

Pedagogische Tact 
 Woensdag 18 februari 2014 studiedag; kinderen hebben deze dag vrij. Onder voorbehoud!! 

 Woensdag 13 mei 2014  studiemiddag; kinderen gaan de ochtend wel naar school.  

                                                          Onder voorbehoud!! 

Deze data staan, aan het begin van het nieuwe schooljaar,  ook op de kalender van de site. 

 
Informatieavond groep 1, 3 en 8 
Net als vorig schooljaar houden we in alle groepen 15 minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u met de 
leerkracht van gedachten wisselen over uw kind en wederzijdse verwachtingen uitspreken. We hebben ervaren en 
ook van ouders teruggekregen dat dit zeer positief wordt ervaren. Tijdens deze avonden ( 2, 4 en 9 september) zijn 
er op het leerplein stands met informatie over de methoden die in de diverse groepen worden gebruikt en  
algemene informatie over de groepen. 
Voor de groepen 1, 3 en 8 houden we naast de 15 minutengesprekene ook een speciale informatieavond. Het blijkt 
dat er bij de ouders in deze groepen altijd veel vragen zijn over de gang van zaken en activiteiten in die jaren. 
Deze speciale informatieavond is  op maandag 25 augustus. 
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Gymles schooljaar 2014-2015 
Dag Tijd Groep leerkracht 

Maandag 08.45 – 09.30 
09.45 – 10.30 
10.30 – 11.15  
11.15 – 12.00 
13.00 – 13.45 
13.45 – 14.30 
 
14.30 – 15.15 
         of 
13.00 – 14.00 
 

Groep 2 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 8 
Groep 7 
Groep 6 
 
Groep 5 
 
Groep 5 (12.30 vertrek) 

Jacqueline 
Jacqueline 
Jacqueline 
Jacqueline 
Jacqueline 
Jacqueline 
 
Jacqueline 
 
Niña, Rosalie + zwembadpersoneel 

Woensdag 08.45 – 09.45 
09.45 – 10.30 
10.45 – 11.30 
11.30 – 12.30 
 

Groep 8 ( incl. opbouw) 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 6 (incl. opruimen) 
 

Niek 
Ellen N.  
Nadine of Nienke 
Kirsten 
 

Donderdag 13.00 – 13.45 
13.45 – 14.30 
 

Groep 7 
Groep 5 

Rianne 
Niñá en Rosalie of Margriet 

De ouders van groep 2 kunnen de kinderen direct naar de sporthal brengen. Na de gym wandelen de kinderen en de 
leerkracht terug naar school. 
N.B. De eerste maandag, 18 augustus, hebben de groepen 2 en 3 geen gym. 
De zwemles heeft een nieuwe opzet: De kinderen van groep 5 zwemmen voortaan om de week. De zwemles duurt 
dan wel een uur.  
De eerste zwemles is op maandag 1 september. De ouders van groep 5 krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar 
een overzicht van de zwemles-dagen. De maandagen dat groep 5 geen zwemles heeft hebben zij gym in de sporthal.  

 
Afscheidsavond groep 8 
Acht uur  ’s morgens moesten de kinderen van groep 8 bij Elckerlyc zijn voor de schmink en onze haren.  
Om half elf was de eerste musical voor de onderbouw en opa’s en oma’s. Om twaalf uur was het afgelopen, de 
kinderen en de opa’s en oma’s vonden het erg leuk. 
Toen konden wij even eten en om half één kwamen de ‘schminkmoeders’ weer. 
Om één uur begon de musical voor de bovenbouw en de opa’s en oma’s. 
En om half drie was hij afgelopen. Ook de bovenbouw en die opa’s en oma’s vonden het leuk! 
Toen mochten de kinderen naar huis om te eten en al die dingen. 
Om half zes moesten ze weer in Elckerlyc zijn voor de schmink en voor de haren. 
Toen begon de musical om zeven uur voor de ouders en de broers en zussen. 
Het ging heel goed en het was ook heel leuk al hadden ‘sommigen’ wat blunders…. 
Na de musical gingen de kinderen zich omkleden en zette de ouderraad ondertussen een scherm neer en een 
beamer. 
Toen gingen we allemaal foto’s kijken en een spel doen.  
Ook gingen we de lipdub, die we gemaakt hadden, kijken en gaven we een cadeau aan de leerkrachten van de 
school. 
Daarna kwam er muziek en gingen de volwassenen kletsen, de kinderen gingen ook kletsen en buiten rennen en 
spelen. Het was een hele leuke afscheidsavond. 
Wij gaan de klas en de leerkrachten heel erg missen. 
Dion en Sveva 
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Jaarverslag en schoolgids. 
Vanaf vrijdagmiddag 5 juli kunt u de nieuwe schoolgids 2014-2015 en het jaarverslag 2013-2014 op de site vinden. 

 
Schoolontwikkeling  
Het afgelopen schooljaar heeft de school zich verder ontwikkeld. We hebben wederom ervaren dat het 
onderwijsmodel Vierkeerwijzer©  een goede keuze is geweest, die bijzonder stimulerend werkt voor zowel de 
kinderen als de leerkrachten. Dat daardoor beiden echt hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Vanuit de 
ouderklankbord-bijeenkomsten en gesprekken met ouders krijgen wij terug dat de kinderen enthousiast zijn over 
school en m.n. Vierkeerwijzer, dat zij ook veel weten over het behandelde thema.  
De ontwikkeling van school gaat door. Ook voor komend schooljaar staan diverse ontwikkelingen op de planning, 
o.a. implementatie Natuur en Creatief Anders volgens het onderwijsmodel Vierkeerwijzer©, verbeteren van de 
opbrengsten Begrijpend Lezen, invoeren nieuwe rekenmethode en borgen van Woordenschat-onderwijs.  
 
De opbrengsten van de CITO-LOVS toetsen zijn positief. In veel groepen zijn de scores beduidend hoger dan de 
landelijke norm van het CITO. De lijn van het landelijk gemiddelde ligt halverwege niveau III.  
De gemiddelde scores van groep 3 t/m 7 zijn: 
Rekenen:  II score 
Spelling:  I-II score  (1,5) 
Woordenschat:  II score 
Begrijpend Lezen: II-III score (2,5) 
Het ambitieuze doel dat we onszelf hebben gesteld, te weten: bij alle vier de bovenstaande vakken een score van 
50% of hoger op niveau I-II., is nog net niet gehaald, we zitten gemiddeld op een percentage van 48,25% I-II score . 
Dat betekent dat bijna de helft van de kinderen bij deze vakken ruim boven het landelijk gemiddelde scoort. 
Ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar: 
Om bovenstaande doelen te halen hebben we voor komend schooljaar een verbeterplan Begrijpend Lezen opgesteld 
en middels de nieuwe methode Rekenen geven we een nieuwe impuls aan het rekenonderwijs  
 
Ook zijn we voornemens om  in het voorjaar van 2015 te starten met de scholing Pedagogische Tact van het NIVOZ. 
We ervaren dat door Vierkeerwijzer© er een groter beroep wordt gedaan op de pedagogische kwaliteiten van de 
leerkracht. Dit heeft het NIVOZ  samengevat in de zin: het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van het 
kind. Deze scholing willen wij samen met het team van de St. Antoniusschool uit Mariënheem volgen. 

 
Nieuws uit Ouderraad en TSO 
In de Ouderraad nam Ronny Rosenkamp afscheid en bij de TSO hebben Carla Vreeswijk en Ludy Reimert het TSO-
stokje overgedragen. 
Ronny, Carla en Ludy hebben wij al persoonlijk bedankt, maar wij willen hen ook langs deze weg nogmaals bedanken 
voor hun betrokkenheid bij en de inzet voor de kinderen en voor de school. 
Waar mensen weggaan, komen ook nieuwe mensen. In de OR is Alfons Korenromp de contactouder van groep 2 
geworden en bij de TSO komen Monique Hulsman en Jolande Haarman de commissie versterken. 
We wensen hen een goede tijd en veel plezier bij de OR en TSO. 
 

Schoonmaak 
Maandag 23 juni en 30 juni was het een drukte van belang op school. Heel veel ouders ( moeders) van de kinderen 
uit groep 1 t/m 4 waren met de leerkrachten druk aan het poetsen. Uiteraard was er gezorgd voor wat lekkers. Daar 
werd ook met een kopje koffie of thee ook gezellig van genoten. Tussen het poetsen door werd er ook gezellig 
bijgekletst. Kortom een plezierige avond met een blinkend resultaat. 
We willen alle ouders die mee hebben gepoetst nogmaals bedanken voor hun hulp en een gezellige avond. 

 
Opbrengst Kledingactie 

De kledingactie die we in mei hebben gehouden heeft het mooie bedrag van € 237,60 opgebracht. 
Dit geld wordt besteed aan activiteiten en materialen voor de kinderen bij ons op school. We zijn 
dan ook heel blij met dit bedrag.  
De Ouderraad 
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Wispelweg 15, 8105 AA Luttenberg   0572-301623  esmoreit@mijnplein.nl    www.basisschoolesmoreit.nl 
 

Verkeersbrigadiers gezocht 
Er zijn nog geen aanmeldingen voor nieuwe verkeersbrigadiers. Dat is jammer, want van de (tot verkeersbrigadier) 
opgeleide ouders  zijn er nog maar een paar over. Nu staan  een aantal  leerkrachten te brigadieren om onze 
kinderen zo veilig mogelijk over te laten steken.  Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden.  Dus ouders: Kom op en 
geef je op! Als we nu met een hele groep zijn, hoef je straks maar een enkele keer te brigadieren.  Nieuwe brigadiers 
volgen eerst 1 a 1,5 uur theorie en mogen dan aan de weg staan. We zijn in overleg met de politie om deze theorie 
zowel in de middag als in de avond aan te bieden. Dus is er vast wel een moment waarop een ieder kan. 
Het zou mooi zijn als we aan het begin van het nieuwe schooljaar meer brigadiers hebben! Opgeven kan via de mail 
van school: esmoreit@mijnplein.nl.  
We komen er in de eerste nieuwsbrief na de vakantie nog op terug. 
Vriendelijke groet, 
De verkeerscommissie  

 
Talent 
Een prachtige tekening  
over het WK voetbal  
door Femke uit groep 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorium. 

Woensdagavond om 18.45 uur 
hielden Jochem en Teun een 
presentatie voor hun ouders, 
een delegatie uit de 
Ouderraad en het team over 
hun project ‘Esmoreit lab’. Dit 
schooljaar hebben zij, het 
vorig jaar bedachte, project 
uitgevoerd. Zij hebben een 
bezoek gebracht aan AKZO-
Nobel in Hengelo, uitgezocht 
wat voor laboratoria er zijn en 
welke op school gewenst zou 
zijn. Daarna hebben zij een 
presentatie voorbereid en 
gehouden voor de Ouderraad 
met de vraag om een 
financiële bijdrage. 
Zij hebben het lab ingericht, 

geregeld dat zijn o.a. microscopen, reageerbuisjes, e.d van het Carmel College Salland kregen. Ook hebben zij 
kaarten gemaakt, waarop experimentjes staan die kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren. Bij dit alles hebben zij 
steeds berekend wat de kosten zouden zijn, zodat zij niet buiten het budget zouden komen. Een prachtig project met 
een geweldig resultaat, waar de komende jaren veel kinderen gebruik van kunnen maken. 
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Muziekvereniging de Bergklanken organiseert muziekonderwijs voor kinderen  
De gezamenlijke muziekverenigingen in de gemeente Raalte hebben zich verenigd in het Muzieknetwerk Salland. Dit 
netwerk verzorgt met bevoegde docenten en assistentie van eigen leden muzieklessen in het basisonderwijs. De 
bedoeling is het bevorderen van muziekonderwijs op school en dat ieder kind een instrument leert bespelen. 
Esmoreit doet ook mee en is zeer enthousiast.  
Blijkbaar smaakt dit naar meer. Er zijn kinderen die wat meer en uitgebreider met muziek bezig willen zijn. Wij willen 
ze die mogelijkheid bieden. Dit betekent niet dat ze gelijk lid moeten worden van de fanfare of de drumband. 
Graag willen wij in september weer starten met AMV met behulp van blokfluit: 
-Voor kinderen uit de groepen 4 – 5 – 6  
-Kleine groepen van 4 leerlingen 
-Lesduur 30 minuten 
-Op dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur in Elckerlyc 
De docent is Maikel Kremer, dirigent van Muziekvereniging De Bergklanken. De leskosten bedragen € 90, - voor 20 
lessen. De kosten van het lesmateriaal (lesboek en blokfluit) bedragen € 17, -  
Aanmelden kan alvast bij: 
Ludy Reimert, Hakkershoekweg 15    Riet Koggel, Wispelweg 30 
Tel 0572-356500      Tel.: 0572-301451 
Mobiel:  06-13 959 262      Mobiel:06-25 244 265 
Email: ludyreimert@hotmail.com   Email: rietkoggel@home.nl 
 
 

Traditie? 
 
Vorig jaar hadden we in de laatste nieuwsbrief een 
 foto van een taart die was aangeboden door drie  
studenten die het hele jaar bij ons stage hadden gelopen.  
Voor de afscheidsavond zorgen de ouders voor heerlijke  
taarten en hapjes voor tijdens de afscheidsavond. Ook daar  
was talent meer dan zichtbaar. Zonder alle andere taarten en hapjes 
tekort te willen doen, vonden we onderstaande taart toch een foto 
waard. 
 

 

 
 

 
 

Zoekplaatje 
Deze foto kregen we via de mail binnen. We hebben 
er een prijsvraag van gemaakt.  
Waar is meester Edwin? 
Degene die het eerst twittert op @kbsEsmoreit krijgt 
een aardigheidje van hem op de eerste schooldag. 
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Team, Ouderraad, MR en TSO wensen u en de kinderen een heerlijke, zonnige, 
ontspannen, en relaxte zomervakantie. Tot 18 augustus! 
 
 
 
 
                             
 

Word volger van @kbsEsmoreit op twitter. 
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