
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het mysterie van het verdwenen geluid. 

Woensdag 13 februari zijn de groepen 2, 3, 4 en 7 naar Elckerlyc geweest. 
Daar was een voorstelling: “Het mysterie van het verdwenen geluid”. 
De voorstelling werd gespeeld door ‘De Bergklanken’ uit Luttenberg. 
We zagen ook een filmpje met muzikanten. Die maakten muziek met een fluit, 
een cello, een trompet, een fagot en slagwerk. En er was iemand bij die ging 
zingen. 
Maar toen kwam er een tovenaar die helemaal niet van muziek hield en ook 
niet van kinderen. En daarom ging hij alle geluiden laten verdwijnen.  
Gelukkig had iemand van De Bergklanken een toverboek. Daarin stond een 
liedje dat alle kinderen moesten leren. Samen met het orkest ging iedereen 
zingen. En toen kwamen de geluiden weer terug. 
Het was leuk om te zien, maar ook een beetje spannend. 
Liam, Liv en Benthe uit groep 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
data 
5 maart 
1 april 
12 april 
16 april 
17 april 
18 april 
 
19 april 
21 april 
22 april 
27 april 
13 mei 

activiteit 
Carnaval op school 
nieuwsbrief 9 
Koningsspelen 2019 
eindtoets groep 8 
eindtoets groep 8 
Witte donderdag 
Fancy Fair 
Goede Vrijdag 
Eerste Paasdag 
Tweede Paasdag 
Meivakantie 
weer naar school 
nieuwsbrief 10 

Maandag 4 maart 2019 
 Nieuwsbrief 8 



Thema 4: De Elementen  
Bij peuterwerk De Eekhoorntjes hebben we ook gewerkt aan thema 4: elementen. Het onderdeel was 'aarde en 
vuur'. Kijk eens wat een prachtige vulkaan de kinderen samen van zand gemaakt hebben. De leidsters hebben de 
vulkaan zelfs laten uitbarsten. Iedereen keek zijn ogen uit! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorlichting IEP LVS 
Binnen mijnplein zijn nu twee scholen die zijn gestart met het leerlingvolgsysteem (LVS) van IEP.  
Bureau ICE ( IEP) heeft een nieuw LVS ontwikkeld waarop de advieswijzer en de eindtoets van IEP goed op aansluit. 
De ST. Cyriacus uit Hoonhorst en Esmoreit hebben te kennen gegeven dat zij met dit LVS willen gaan werken. Dit LVS 
vergelijkt het kind niet met het gemiddelde Nederlandse kind op een school met een soortgelijke leerling populatie. 
Dit LVS vergelijkt het kind met de vaste referentiekaders en met zijn/haar eigen ontwikkeling. 
Dit past heel goed bij de wijze waarop Esmoreit kinderen wil begeleiden bij hun ontwikkeling en het toekomstige 
werken met leerlijnen en persoonlijke leerdoelen. In het voorjaar komt er een voorlichting door bureau ICE over het 
IEP-LVS. Bureau ICE heeft ons gevraagd of wij ons schoolgebouw beschikbaar willen stellen voor hun voorlichting aan 
deze regio. Daar hebben wij ja opgezegd, omdat wij dat als mooie kans zien om Esmoreit te laten zien aan andere 
scholen en om met andere scholen in gesprek te gaan over IEP-LVS, onze school en het onderwijs. 
Meer informatie over IEP-LVS: 
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/ 
 

Anders leren, anders organiseren 
Op de tweede studiedag van SlimFit ‘anders leren anders organiseren’ hebben wij teruggekeken naar het werken 
met leerdoelen in de bovenbouw. Het leren zichtbaar maken. Dat hebben zowel leerlingen als leerkrachten positief 
en stimulerend ervaren. 
Daarna hebben wij (leerkrachten Esmoreit en pedagogisch medewerkers PSZ De Eekhoorntjes)  ons voornamelijk 
bezig gehouden met het verkennen van onze kernwaarden, onze visie op onderwijs, het werken in units en de 
veranderende rol van de leerkracht/pedagogisch medewerker. Ook de notities n.a.v. de ouderklankbord-avond zijn 
besproken en meegenomen. We hebben geconcludeerd dat ons fundament van waaruit wij ons onderwijs vorm en 
inhoud geven wordt gevormd door VierKeerWijzer (Meervoudige Intelligenties) Pedagogische Tact, Rots en Water, 
Handelingsgericht werken (kindgericht) en uitgaan van verschillen.  
Op de vraag hoe wij willen dat kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar zich bij ons ontwikkelen en hoe zij leren is 
niet één twee drie een simpel antwoord te geven. We merken dat, door deze bijeenkomsten, de gesprekken in het 
team en met de pedagogisch medewerkers, de input vanuit de klankbordgroep en andere scholen, het voor ons 
langzamerhand steeds concreter wordt hoe wij ons onderwijs vorm en inhoud willen geven. Uiteraard informeren 
wij u zodra wij daar echt concrete informatie hebben. We houden u zeker op de hoogte. 
Bent u al nieuwsgierig?  
De onderstaande linkjes geven meer informatie over SlimFit en laten twee scholen zien waar in units wordt gewerkt. 
Ieder op hun eigen wijze ontwikkeld en vormgegeven. 
Toverberg in Zoetermeer: https://youtu.be/zeo7Wrkadww 
Mondomijn in Helmond:   https://youtu.be/WmArjkUp70w 
SlimFit:                                  https://youtu.be/Bgn4yS0Sg7M 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/
https://youtu.be/zeo7Wrkadww
https
https://youtu.be/WmArjkUp70w
https://youtu.be/Bgn4yS0Sg7M


schoolbezoek 
Dinsdag 26 maart krijgen wij bezoek van collega’s van een school uit Nijverdal. 
Zij zijn nieuwsgierig naar de wijze waarop wij vorm hebben gegeven aan het onderwijsmodel VierKeerWijzer. En 
willen dit graag in de praktijk zien en ervaren. Wij vinden het leuk dat er weer een school nieuwsgierig is naar 
VierKeerWijzer. Aan elke school vragen wij een vrijwillige bijdrage voor in het VierKeerWijzer-potje. Hiervan kopen 
wij materiaal dat de kinderen tijdens de VierKeerWijzer-lessen kunnen gebruiken. 

 
Verzetsmuseum junior op wielen 
In verband met het thema twee keer oorlog hebben we, vanuit de cultuureducatie-subsidie, het verzetsmuseum 
junior op wielen geboekt. 
De kindertentoonstelling Verzetsmuseum Junior  is opgebouwd in een vrachtwagen van bijna 11 meter. Zij komen 
met het verhaal van Eva, Jan, Nelly en Henk langs bij o.a. scholen. 

Tentoonstelling over kinderen in de Tweede Wereldoorlog 
In de vrachtwagen gaan jonge bezoekers terug naar het jaar 1940: 
Nederland is bezet door nazi-Duitsland. In vier verschillende huizen 
gaan ze, met een opdrachtenboekje in de hand, op zoek naar 
voorwerpen, foto’s, documenten en de daarbij behorende verhalen. 
Zo ontdekken zij de waargebeurde oorlogsverhalen van de Joodse 
vluchteling Eva, het Nederlandse NSB-meisje Nelly,  Jan met ouders 
in het verzet en Henk uit een alledaags gezin. 

Op een aantrekkelijke manier ontdekken de jonge bezoekers wat er 
in Nederland tijdens de oorlog is gebeurd en praten ze met elkaar 
over goed en fout; over meelopen, wegkijken of juist opkomen voor 
anderen. 

Meer informatie over dit museum: 
https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/onderwijs/junior-op-wielen 
 
 

Kennismaken met cultuur 
Vanuit het Hoftheater worden diverse activiteiten aangeboden. Zie de flyer onderaan deze nieuwsbrief. 
De activiteit ‘taarten van klei’ wordt op de Esmoreit georganiseerd. Daar staat de workshop in het teken van pop-art. 
Je maakt een cupcake van klei d.m.v.. een duimpotje. Deze kun je daarna beschilderen en helemaal ‘levensecht’ 
maken. Deze workshop is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Heb je interesse geef je dan van tevoren op. De workshop 
kost € 5,-- 
Ben je geïnteresseerd in de workshops van ‘Kennismaken met cultuur’? Lees dan de folder die onderaan deze 
nieuwsbrief is toegevoegd. 
 
 

Een vraag van comité ‘Zo nu en dan’.  
Dhr. Harry Bartelds heeft school gevraagd om een oproep in de 
nieuwsbrief te plaatsen, waarin zij het volgende vraagt. Comité 
‘zo nu en dan’ heeft de ambitie uitgesproken een 
hardloopwedstrijd op klompen te organiseren in Luttenberg. 
Hiervoor zoekt zij nog vrijwilligers die mee willen helpen dit 
evenement uit de grond te stampen. Het vraagt een 
tijdsinvestering van 1 à2 uur per maand. 
Lijkt het jou leuk een bijdrage te leveren en de ambitie waar te 
maken? Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar 
klompenraceluttenberg@gmail.com 
Het comité  ‘Zo nu en dan’ staat voor plezier. Dat is wat het 
comité dan ook iedereen elke dag gunt. 
Plezier! 

 

https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/onderwijs/junior-op-wielen
mailto:klompenraceluttenberg@gmail.com


 

 
 



 


