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Kerst op school. 
Vol verwachting kwamen de kinderen rond kwart voor vijf met iets lekkers op 
school. Iedereen had echt zijn/haar best gedaan voor een heerlijk en feestelijk 
Kerstdiner. Ook buiten was het zeer gezellig. De Ouderraad had een gezellige 
Kerstkraam neergezet waar de ouders konden genieten van snert, warme 
chocolademelk, een hamburger en nog meer lekkers. Vooral rond het houtvuur 
bleven de mensen lekker lang staan kletsen. 
In de klassen was het overal zeer sfeervol. De kinderen genoten van de 
lekkernijen en het gezellig samenzijn. 
Rond kwart over zes gingen de kinderen met hun ouders naar huis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Super bedankt ouders! 
Terwijl de kinderen het binnen gezellig maakten tijdens het kerstdiner, was er 
buiten  op het plein ook een gezellige sfeer! We willen alle ouders die zijn 
gebleven en wat hebben genuttigd of hebben gedoneerd super bedanken! Wat 
een mooie 
opkomst! Door 
de verkoop en 
de vrije gift 
kunnen we de 
kinderen weer 
voorzien van 
leuke 
activiteiten.  
De ouderraad 
wenst iedereen 
hele fijne 
feestdagen en 
een heel mooi 
en gezond 2020 
toe!!  
Ouderraad 

 

 
 

Belangrijke data 
 
data 
 
23 dec.-3 jan. 
22 jan. 
11 feb+13 feb. 
 
14 feb. 
17 -21 feb.  

Activiteit 
 
Kerstvakantie 
Open huis 
Eindgesprekken VO  
gr. 8 
Rapport mee 
voorjaarsvakantie 

20 december 2019 
 Nieuwsbrief 5 



 
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.  
Alvast bedankt.  
Werkgroep kindje wiegen.  
 
 
Nieuwe aanplant speel-leerplein 
Bij de inrichting van het speel-leerplein was er wat geld gereserveerd voor herplanting. Gezien de droogte twee jaar 
geleden en ook afgelopen zomer was dat een mooi vooruitziende blik.  
Eric Beuwer heeft  deze week her en der wat dode struiken vervangen door nieuwe. Ook heeft hij wat extra 
straatwerk verricht en een hek gemaakt. Dit om het fietsen door de struiken te voorkomen. 
We zijn nog steeds erg blij met ons speel-leerplein. 
Leuk is het te merken dat het plein ook andere scholen van mijnplein nieuwsgierig heeft gemaakt en geïnspireerd. 
  
 
Staking 30/31 januari 
De stakingen in het onderwijs krijgen in de maand januari een vervolg. De onderwijsbonden roepen alle leden in het 
PO en VO op om 30 en 31 januari het werk neer te leggen.  
Op Esmoreit hebben we nog niet besloten wat we hier mee gaan doen, na de kerstvakantie gaan we hier in het team 
een besluit over nemen. Mocht u op deze dagen opvang nodig hebben voor uw kind(eren), kunt u er wellicht alvast 
rekening mee houden. 
 
 

              
Team Esmoreit, Ouderraad, MR wensen iedereen 

fijne feestdagen en een steengoed 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


