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Belangrijke data
BSO Doerak:
Bij basisschool Esmoreit zijn de kinderen van 4 jaar in unit 1 vanaf dit schooljaar
op vrijdag vrij. Uiteraard hebben wij bij BSO Doerak ook voor deze vrijdagen een
passend aanbod voor opvang van uw kind. Uw kind is bij ons in goede handen,
zodat u zorgeloos naar uw werk of school kunt blijven gaan.
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De volgende producten kunt u bij ons afnemen (of een combinatie van):
- Voorschoolse opvang van 7:00 uur of van 7:15 uur tot 8.30 uur
- Ochtend opvang van 8.30 uur tot 12.00 uur
- Naschoolse opvang van 12.00 uur tot 17:15 uur of tot 18:00 uur
- Naschoolse opvang van 14.15 uur tot 17.15 uur of tot 18:00 uur
Voor plek of aanmelden kunt u contact opnemen met Klantbeheer KOOS:
0572-360185.
Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor meer informatie of vragen hierover:
06-30305873
(Olinka Oostewechel - Locatiecoördinator Kinderopvang Doerak)
Stagiaires
Hey hallo!
Mijn naam is Esther Feijen en ben 19 jaar. Ik zit in het derde jaar van de opleiding onderwijsassistent
die ik volg op Landstede in Raalte. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellige dingen te doen met
m’n familie en vrienden. Dit jaar loop ik stage bij unit 3.6 op de maandag en de dinsdag. Vanaf 2021
zal ik ook op de vrijdag aanwezig zijn. Ik hoop dat het een leuk jaar wordt en kijk er naar uit om de
school nog beter te leren kennen.
Esther
Mijn naam is Amy Knobben.
Ik kom uit Haarle en ben 17 jaar. Vanaf 14 september loop ik elke maandag en dinsdag stage in groep 1. De stage
loopt tot het einde van het schooljaar. Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent op het Deltion College in Zwolle.
Ik zit nu in mijn eerste leerjaar. Ik heb voor deze basisschool gekozen omdat het een basisschool bij mij in de buurt is
en ik veel goede verhalen over stage bij de Esmoreit heb gehoord. In mijn vrije tijd speel ik Handbal in Haarle bij de
A1. Daarnaast vind ik het erg gezellig om met mijn vriendinnen af te spreken. Ik hoop dat het een leuk jaar wordt
waarin ik veel ga leren. Ik heb er in ieder geval al veel zin in.
Amy Knobben
Hallo,
Mijn naam is Shahura Abdellahi, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Raalte. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 op het Deltion College in Zwolle. Vanaf woensdag 19 augustus loop ik in
unit 4 stage. Dat doe ik iedere woensdag, donderdag en vrijdag tot aan de zomervakantie. Ik heb
voor deze opleiding gekozen, omdat ik het heel leuk vind om met kinderen te werken en het ook
leuk vind om ze iets bij te leren. In mijn vrije tijd zit ik op fitness en spreek ik graag af met
vriendinnen. Ik hoop veel ervaring op te doen tijdens mijn stage en op een leuke en gezellige tijd.
Groetjes Shahura

Hallo ouders/verzorgers en leerlingen,
Mijn naam is Michelle Rigter. Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn vriend in Almelo.
Op dit moment volg ik de lerarenopleiding aan de Hogeschool KPZ en zit ik in mijn laatste jaar.
Naast mijn studie ben ik dansdocent en geef ik inmiddels alweer tien jaar dansles in de stijlen
klassiek ballet en modern.
In mijn vrije tijd houd ik van wandelen, theaters bezoeken, tuinieren en gezelschapsspellen spelen
met vrienden.
De interactie met kinderen vind ik geweldig en daar krijg ik veel energie van.
Daarnaast vind ik het mooi om getuige te zijn van hoe kinderen zich ontwikkelen op allerlei fronten.
Om daarin als leerkracht iets te kunnen betekenen voelt voor mij als zeer waardevol.
Ik hoop in de toekomst mijn twee grootste passies (dans en onderwijs) te kunnen combineren.
Ik heb het geluk om bij De Esmoreit stage te mogen lopen. Dit doe ik in groep 3 onder leiding van Nadine en Ellen.
Het proces meemaken bij het aanvankelijk leren lezen, schrijven en rekenen lijkt mij ontzettend leerzaam.
Mochten jullie vragen hebben, spreek mij gerust even aan.
Groetjes Michelle
Hallo allemaal!
Via deze nieuwsbrief wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Robbin Mansier, woon in Heino en ben 26 jaar oud.
Momenteel ben ik bezig aan mijn eerste jaar aan de katholieke pabo in Zwolle. Hier op de esmoreit ga ik stage lopen
in unit 3.5. In mijn vrije tijd doe ik graag aan voetbal en darten met vrienden.
Groeten Robbin
Hallo ouders/verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Jeron koning, ik ben 21 jaar en woon in Raalte.
Ik ben tweedejaars student aan de Hogeschool KPZ in Zwolle. Het eerste halfjaar loop ik stage in unit 4.8 en het
tweede half jaar in unit1.
In mijn vrije tijd breng ik graag een bezoek aan het zwembad Tijenraan waar ik train en zelf zwemtraining geef.
Daarnaast ging ik voor de Corona-uitbraak graag stappen met vrienden en was ik regelmatig te vinden op
tentfeesten. Naast stage en vrije tijd ben ik werkzaam achter de bar in het café Tijenraan waar ik mensen voorzie van
eten en drinken.
Ik heb heel veel zin in het schooljaar en hoop dat ik veel kan betekenen voor de kinderen en de school.
Groeten, Jeron Koning
Nieuws uit de MR
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van onze school is een wijziging opgetreden. Esther Veldman heeft afscheid
genomen van de MR. Dit betekent dat we een zetel voor ouders vacant hebben. We zijn dus op zoek naar een nieuw
ouderlid voor onze MR. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die ongeveer 7x per jaar samenkomen
om de belangen van alle betrokken in school zo goed mogelijk te behartigen. Op de website onder het kopje MR
vindt u meer informatie over de precieze taken van de MR.
Lijkt het u leuk om plaats te nemen in de MR, of wilt u meer weten over wat het precies inhoudt, twijfel dan niet en
meldt u bij een van de huidige leden (zie onder) voor meer informatie!
Natasja Luttenberg (ouderlid)
Roelof Schuring (ouderlid)
Vacant (ouderlid)
Niek Nikamp (leerkracht gr. 8) n.nikamp@mijnplein.nl
Kirsten de Jonge (leerkracht gr.6) k.dejonge@mijnplein.nl
Niña Venneman (leerkracht gr. 7) n.venneman@mijnplein.nl

Pannakooi
De reclameborden zijn geplaatst!
We zijn alle bedrijven en instellingen die hebben bijgedragen aan realiseren van het kunstgrasveld zeer dankbaar.
Het weer werkte tijdens het foto maken niet mee, waardoor er nu geen kinderen op de foto staan. Maar we kunnen
iedereen verzekeren dat er volop gevoetbald en gespeeld wordt op de kunstgrasmat!!

Ouderbijeenkomst Jong leren in het verkeer
Deze ouderavond stond gepland op 7 oktober a.s. door de aanscherping van de Corona-maatregelen gaat deze
avond niet door. Zodra wij weten wat de nieuwe datum voor deze avond is zullen wij dat bekendmaken.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van geschiedenis in boeken. Stap mee in de tijdmachine en ga op
zoek naar verhalen over vroeger. Woensdag is de Kinderboekenweek landelijk van start gegaan. Op school hebben
wij de Kinderboekenweek dinsdagmiddag geopend d.m.v. een vossenjacht. Hierbij zijn de kinderen op zoek gegaan
naar personen uit de geschiedenis.
Deze week staat natuurlijk in het teken van boeken en lezen. Ook is er een nieuwe collectie voor de schoolbieb
binnen gekomen, zodat de kinderen weer voldoende keus hebben. Dit jaar houden wij weer een voorleeswedstrijd
voor de hele school. In elke groep wordt een voorleeswinnaar gekozen. Dinsdagmiddag houden wij dan de
voorleeswedstrijd. Wie wordt op Esmoreit de voorleeskampioen? De winnaar van unit 4 mag door naar de regionale
kampioenschappen.
Volgende week donderdag en vrijdag wordt de Kinderboekenweek binnen de units weer afgesloten.

Dinsdag 29 september werd de kinderboekenweek op school met een vossenjacht geopend.
Twee jongens uit groep 5 hebben kort beschreven hoe zij dat vonden:
vossenjacht
Het was wel leuk want we moesten vossen zoeken.
We moesten ook een code ontcijferen.
Het was leerzaam en het starten van de kinderboekenweek,
dat is altijd leuk. De code was tijdmachine.
Finn en Liam

Bibliotheek Raalte

Bieb, bits en bots
Woensdagmiddag is vanaf nu nooit meer saai! In de Bibliotheek in Raalte kan je namelijk meedoen aan Bieb, Bits &
Bots.
Programmeren, een robot besturen, gamen, een digitaal verhaal maken, kennismaken met kunstmatige intelligentie,
en nog veel meer. Bieb, Bits & Bots is voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar.

In de Bibliotheek van Raalte wordt er eens in de twee weken een activiteit
georganiseerd genaamd ‘Bieb, bits en bots’. Hierin maken kinderen kennis met digitale geletterdheid;
programmeren, robots, digitale verhalen maken en nog veel meer. Elke maand is er een thema en zijn er 2
activiteiten. Op de 2e woensdag van de maand is dit voor kinderen van 4 tot 6 jaar met hun ouders. Op de 4e
woensdag van de maand is dit voor kinderen van 8 tot 14 jaar.
In oktober is het thema Ridders en Jonkvrouwen
In november is het thema Uitvindingen
In december is het thema Op naar de sterren (en daar voorbij)
Wat we allemaal doen? Denk aan kastelen maken in Minecraft, 3D ruimte-voertuigen ontwerpen, robots besturen
en nog veel meer!
Benieuwd wanneer er een activiteit speciaal voor jou is? Kijk op de website www.bibliotheeksalland.nl voor meer
informatie!

Week van de mediawijsheid
Wat is jouw digitale balans?
Je hebt het zelf in de hand

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden met je
offline leven. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Om contact te
maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?
Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges geven inzicht in je
gezondheid. Van stappentellers tot slaaptrackers. De beste versie van jezelf door de virtuele personal trainer en
helemaal zen na een aflevering van je favoriete serie. Je ontmoet mensen van over de hele wereld via sociale media
en door online tutorials leer je een nieuwe hobby.
Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress. Soms voel je je
minder goed, omdat je je leven via sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na
een lange dag werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in de late uurtjes in
het gamen of bingewatchen. Met een slaaptekort als resultaat.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken
om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt
het zelf in de hand. Kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl voor meer informatie.

Streetwise
Vrijdag 18 september stond in het teken van Streetwise. Het was een leuke en vooral leerzame dag. Zo hebben
kinderen ervaren dat je, als een auto plotseling remt, zelfs bij langzame snelheid, je zonder autogordel echt niet in je
stoel kan blijven zitten. Je schiet gewoon naar voren. Ook hebben zij gezien dat de remweg van een auto echt wel
veel langer is dan iedereen van te voren dacht. De kinderen in unit 4 hebben al fietsend ondervonden dat fietsen
met een zware rugzak ( bijv. schoolboeken) het fietsen echt lastiger maakt. Zeker als deze tas in het mandje voorop
ligt.

N.a.v. Streetwise hier nog informatie vanuit de ANWB
Uw kind heeft deelgenomen aan ANWB Streetwise. Wanneer uw kind in groep 1 t/m
6 zit, dan hebben zij het uitgebreid gehad over gordelgebruik en zij kunnen u
ongetwijfeld vertellen op welke manier zij het veiligst mee kunnen rijden in de auto.
Hierbij ook voor u de belangrijkste regels op een rij:

De autogordel
Wist u dat juist op de korte stukjes de meeste ongelukken gebeuren. Dit zijn vaak
de ritjes naar school of de supermarkt. Dit zijn plaatsen waar het druk is en de kans
dat er geremd moet worden extra groot is. Leer uw kind aan dat de gordel altijd
om moet. Geef hierbij ook het goede voorbeeld door zelf altijd uw autogordel te
dragen.
Een autogordel mag niet in de nek zitten. Hier kan de gordel gaan snijden of de keel
dichtdrukken wanneer er geremd wordt. Wij horen regelmatig van kinderen dat zij
de gordel om deze reden onder hun oksel doen. Op deze manier kan de gordel
onder de oksel gaan snijden en kan het bovenlichaam alsnog dubbel klappen.
Wordt het schuine deel van de gordel achter de rug gedaan, dan kan uw kind zelfs
uit de gordel schieten. Zorg dus dat de gordel op de juiste manier wordt gedragen; vanaf de schouder
schuin over het bovenlijf.
Het autostoeltje
Kinderen tot 1,35 meter moet u in een goedgekeurd autokinderzitje vervoeren. Zowel voorin als achterin de auto.
In de basisschoolleeftijd is dit meestal de zitverhoger (met rugleuning).
Wij adviseren om kinderen tot 1,50m op de zitverhoger (met rugleuning) te laten zitten. Dit omdat kinderen in de
groei soms hele lange benen hebben maar een wat korter bovenlijf waardoor de gordel met 1,35m alsnog in de nek
kan snijden.
De airbag
Een airbag is een extra beveiligingsmiddel bij min of meer frontale botsingen, bedoeld als aanvulling op de
bestaande gordelsystemen. Airbags zijn niet primair voor kinderen ontwikkeld, maar voor volwassenen. Wanneer
een kind niet op de goede hoogte zit, kan een airbag meer schade aan richten dan dat het goed zijn werk kan doen!

Unit 1: Verkeer
In unit 1 werkten we samen met het
kinderdagverblijf de afgelopen weken
aan het thema: verkeer.
Het hoogtepunt was toch wel het
bezoek van de ambulance en politie.
Hier zie je de peuters die van alles
leren/ ontdekken over de ambulance.
Jullie hebben vast ook de sirene wel
gehoord die even aan mocht?!
Bij de PSZ en de kleuters kwam ook de politie nog een bezoekje brengen. De kinderen waren onder de indruk van de
politieagent en de stagiaire. De politieagent was onder de indruk wat de kinderen allemaal konden vertellen over het
thema verkeer.

