
 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van sociale initiatieven. Zo is de oudervereniging van basisschool Esmoreit 

daar geen uitzondering in. De schoolreisjes, de oranjemarkt, de activiteiten rondom Sinterklaas en kerst zijn 

allemaal activiteiten die met behulp van vrijwilligers georganiseerd worden.  

Ook om die reden hebben wij onze stichting aangemeld voor het jaarlijkse NL doet initiatief van het 

Oranjefonds. Dit jaar wordt NL doet georganiseerd op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Op die dagen wordt 

vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet. Vrijwilligerswerk maakt het verschil!! 

Vrijdag zullen de kinderen van groep 5 tot en met 8 de aftrap doen en een begin maken met klusjes in en om 

school. Ook wij als oudervereniging van de Esmoreit willen graag de handen uit de mouwen steken. En hier 

kunnen we alle hulp goed bij gebruiken. In en rondom het schoolgebouw zijn genoeg werkzaamheden en 

klusjes waarbij alle hulp van harte welkom is. Van tuinwerkzaamheden, schoonmaak tot timmerkarweien. Maar 

je hoeft geen groene vingers of een kluswonder te zijn om je aan te melden. Elke bijdrage maakt een verschil! 

Dus steek je graag je handen uit de mouwen en wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van onze kinderen, 

dan nodigen we je graag uit om zaterdag 11 maart (samen met je kinderen) mee te doen aan dit mooie 

initiatief. Natuurlijk wordt er tijdens deze dag ook aan de inwendige mens gedacht en zal de koffie klaar staan. 

Wil je graag meedoen, geef je dan op via de mail of stuur via onze facebook pagina een berichtje. Uiteraard kun 

je ook op de dag zelf meedoen op een moment dat het je uitkomt, en je hoeft natuurlijk geen kind op Esmoreit 

te hebben om mee te doen.  

We beginnen om 9.00 in de ochtend en stoppen rond de klok van twee! Verzamel je gereedschap mee en 

hopelijk tot 11 maart.  

Hartelijke groet van de Ouderraad.  

Email: Or.esmoreit@gmail.com – Volg je ons ook op Facebook? Ouderraad Esmoreit.  
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