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Nieuwe collega’s.
In het scholencluster Rietkraag, Antonius, Esmoreit en
Oostenwind zijn twee nieuwe collega’s gestart. Beiden zijn
op elke school een halve dag per week werkzaam.

vrijdag 4 november 2022

Belangrijke data
7-november

openzetten
15 min.gesprekken
21 -25 november 15 minutengesprekken

Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Mijn naam is Paulien van de Woestijne.
Ik ben 42 jaar en woon in Raalte samen met mijn man Diederik en onze
dochters Lise (groep 8) en Sophie (groep 6). In mijn vrije tijd mag ik graag
koken, lezen, wandelen en fotograferen.
Vanaf komende maand zal ik op de Oostenwind werkzaam zijn als
administratief medewerker. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan!

Mijn naam is Ton Schoorlemmer. Ik ben
in juli met vervroegd pensioen gegaan,
maar wilde toch graag iets blijven doen.
Inmiddels ben ik gestart op vier scholen
en het is erg leuk! De laatste 8 jaren heb
ik gewerkt als consulent/planner bij
Uitzendbureau Salland in Raalte,
Ik ben getrouwd, mijn vrouw werkt op
de Landstede, beide dochters (niet meer
thuis) staan voor de klas in het primair
onderwijs. We hebben drie prachtige kleinkinderen. Mijn hobby’s
zijn wandelen met onze Golden Retriever, recreatief volleyballen.
Handig, technisch, aanpakker, groene vingers dat past wel bij mij.

Interne verbouwing
In de herfstvakantie is er in de school hard gewerkt. Alle
lokalen en de gang zijn geschilderd.
Bij de peuters en unit 1 is ook de vloer vernieuwd.
De school heeft hierdoor weer een eigentijdse en frisse
uitstraling.

15 minutengesprekken
Maandag 7 november worden de gesprekken weer opengezet voor
de 15 minutengesprekken.
De gesprekken zelf zijn in de week van 21 t/m 25 november. Vanaf
unit 2.5 zijn ook de kinderen bij de gesprekken aanwezig. Tijdens dit
gesprek zal met kind en ouder(s) van gedachten worden gewisseld
over de afgelopen periode op school, het welzijn en de
leerresultaten van uw kind.
U kunt wachten in de gang of op het leerplein. U wordt door de leerkracht opgehaald.
Platform techniekdagen Salland 2022
De jury van de techniekdagen was onder de indruk van de kwaliteit en de originaliteit van de
werkstukken van de kinderen van Esmoreit. Er zaten dan ook vele prijswinnaars bij. De 1e prijs ging
naar de jurk van afvalmateriaal. Op de foto’s ziet u een aantal werkstukken.

De prijzen worden binnenkort op school bezorgd. We hopen dat iedereen die de deelnemende
bedrijven heeft bezocht het een leuke en leerzame ervaring heeft gevonden.
Voorleeswedstrijd
Als afsluiting van de Kinderboekenweek was er natuurlijk de voorleeswedstrijd. Het was een
mooie en spannende wedstrijd. Iedereen deed erg zijn best om zo goed en mooi mogelijk voor
te lezen. De jury vond dat Evi Mocking het beste had voorgelezen. Zij is de schoolkampioen.
De beste voorlezer uit unit 3 mag de school bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd
vertegenwoordigen. Voor Esmoreit is dat Maaike Dijkman. We wensen Maaike bij die wedstrijd
veel succes en vooral plezier.

Mocht u interesse hebben in deelname aan de nieuwe KIES groep dan vind u hier het
deelnameformulier. Dit kunt u dan zelf printen en hoeft u daarvoor niet naar school.

Deelname /Toestemmingsformulier KIES
Voor de deelname aan de spel- en praatgroep KIES vragen wij beide ouders om dit formulier ieder afzonderlijk volledig
in te vullen en te ondertekenen. Het formulier mag weer ingeleverd worden op school bij de intern begeleider.

Naam zoon/dochter
Straat
Postcode = woonplaats
Telefoonnummer
Leeftijd
School
Groep
Naam ouder
Straat
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
In welk jaar bent u gescheiden/uit elkaar
gegaan?
Wie heeft/hebben het gezag?
Hoe is de omgangsregeling afgesproken?
Heeft u of uw kind een speciale
hulpvraag?
Is er iets anders dat belangrijk is om te
weten zoals een diagnose of ziekte bij het
kind?
Handtekening ouder

