
 
 
 
 
 
 

De donkere dagen komen er weer aan!  
Daarom was er, op woensdag 6 oktober, een fietsverlichtingscontrole. Alle kinderen hadden hun fiets meegenomen. 
De verkeerscommissie heeft alle verlichting gecontroleerd. Ook heeft wijkagent Lotte de leerlingen verteld over 
verkeersveiligheid.  Het was mooi te zien dat bij heel veel kinderen, bijna iedereen, de fietsverlichting goed werkte! 
 
Nieuwe veiligheidshesjes 

Patricia Jansman heeft in samenwerking met de gemeente Raalte  een actie opgezet dat elke leerling en leerkracht 
een veiligheidshesje krijgt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veilig naar school kunnen komen. Zeker in de 
donkere dagen die er weer aankomen. Daarom zijn we ook erg blij met dit fantastisch goede initiatief van Patricia en 
de gemeente Raalte.  Uiteraard willen wij de gemeente helpen hier meer kenbaarheid aan te geven. Daarom hebben 
we een foto gemaakt van de kinderen in hun nieuwe hesjes. Naar verwachting komt er ook een artikel in het 
weekblad van Salland.  
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Samen stimuleren, 
oudervereniging, school en 
gemeente Raalte op deze wijze 
het veilig deelnemen aan het 
verkeer. We hopen dat dit 
navolging krijgt van andere 
scholen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Studiedagen 24 en 27 september 
We kijken terug op twee goede studiedagen. Vrijdag 24 september hebben we ons verdiept in het werken in units. 
Samen is er afgestemd hoe we de organisatie, planning van de instructies en de zelfstandig werkmomenten nog 
beter op elkaar af kunnen stemmen. Welke rollen hebben de leerkrachten tijdens diverse  momenten. Tijdens het 
zelfstandig werken is een leerkracht meer de begeleider van de kinderen, die door bijv. d.m.v. vragen en/ of 
bemoediging kinderen helpt bij het zelfstandig werken of verwerken van de instructie. Tijdens de instructie ben je 
echt de leerkracht die een groepje kinderen op dat moment iets nieuws leert.  
 
Maandag 27 september hebben twee collega’s van de mijnpleinschool Olst een presentatie gegeven over het model 
Expliciete Directe Instructie (EDI). Dit is een wijze van instructie geven die erg goed werkt bij het aanleren van echt 
nieuwekennis of vaardigheden. Deze instructie kenmerkt zicht door het actief ophalen van voorkennis bij de 
kinderen, wat weten ze al over het onderwerp? De instructie bestaat uit 4 stadia: 
Ik-fase: de leerkracht modelt, doet voor terwijl de kinderen kijken, luisteren en eventueel voor zichzelf al meedoen. 
Wij-fase: de leerkracht vervolgt de instructie maar de kinderen doen nu allemaal actief mee. Schrijven antwoorden 
op een wisbordje. Hierdoor ziet de leerkracht in één oogopslag welke leerlingen het al kunnen en welke nog wat 
uitleg nodig hebben. 
Jullie-fase: nu gaan de kinderen samen aan het werk. Hier is het de bedoeling dat zij elkaar echt nodig hebben, echt 
samen moeten werken om tot een antwoord/oplossing te komen. 
Jij-fase: dit is de verwerkingsfase. Hier gaan de kinderen voor zichzelf aan het werk, met het nieuw geleerde. 
De middag hebben de leerkrachten gebruikt om enkele instructie op deze wijze uit te werken. 
 
Afsluiting thema De Wereld, Unit 1 en 2  

De afgelopen weken is er hard gewerkt over De Wereld. Als 
afsluiting konden ouders of opa’s, oma’s hun geldige 
boardingpassen vandaag inleveren en kon de reis beginnen.  
Elk kind kon zijn/haar gast rondleiden.  
Zo kon o.a. in het wereldrestaurant bij de peuters een 
wereldgerecht geproefd worden en was er in unit 1 en unit 2 
een tentoonstelling van de gemaakte werkjes te zien.  
Trots liepen de kinderen met hun gast rond en vertelden 
ondertussen wat ze geleerd hadden.    
Maandag en dinsdag verwachten we weer nieuwe gasten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Personeel 
Ook in Salland wordt het lerarentekort merkbaar. Dit komt mede doordat veel invallers op scholen werken vanuit de 
subsidie van het Nationaal Plan Onderwijs. Hierdoor wordt het steeds lastiger om invallers te vinden. School zal altijd 
haar uiterste best doen om, bij ziekte van een collega, goede vervanging te regelen. 
Op dit moment zijn er twee actuele knelpunten. De vakleerkracht Gym, Willemijn, is met zwangerschapsverlof en 
ondanks alle pogingen is het Sportbedrijf Raalte er nog niet in geslaagd om een geschikte vervanger voor haar te 
vinden. Dat betekent dat totdat er een vervanger is gevonden, de leerkrachten op woensdag zelf de gymlessen 
zullen geven. 
De muziekleerkracht, Judith, is nog met ziekteverlof. Judith is zzp-er en wordt door school ingehuurd. Helaas is het 
nog niet gelukt om een geschikte vervanger te vinden.  
We hopen dat er snel  een gymdocent wordt gevonden en dat Judith spoedig hersteld zal zijn. 
 
 
Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil’ 

Op 6 oktober wordt het startsein gegeven voor de 
Kinderboekenweek 2021 met het thema ‘Worden wat je wil’ 
met als subthema ‘beroepen’. Op Esmoreit openden we het 
thema op dinsdag 5 oktober met een vossenjacht van allerlei 
beroepen. De kinderen zochten alle verschillende beroepen op 
en gingen letters verzamelen.  
In de klas wordt tot aan de herfstvakantie extra veel aandacht 
aan lezen besteed. Iedere groep houdt een voorleeswedstrijd en 
de voorleeskampioenen van elke groep strijden tegen elkaar op 
vrijdag 15 oktober voor het voorleeskampioenschap van 
Esmoreit. Dit is altijd een beetje spannend maar vooral een leuk 
en gezellig kampioenschap. De voorleeskampioen van unit 4 

mag voor Esmoreit gaan strijden in de regionale kampioenschappen.  
Op donderdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. Elke unit bereidt iets voor de afsluiting voor. 
Wanneer het weer het toelaat is de afsluiting in het Amfitheater om 9:30 uur. Hierbij zijn ouders van harte 
uitgenodigd!  
 
 
Schoolbieb 
Op Esmoreit hebben we ‘De bieb op school’. Dit is een samenwerkingsverband 
met Bibliotheek Salland. Door deze samenwerking hebben we op school een 
mooie collectie boeken voor de kinderen. Elk jaar worden er na het saneren 
weer nieuwe boeken aangeschaft. Zo houden we de collectie mooi en bij de tijd. 
Afgelopen weken is de bieb weer aangevuld met ruim 100 nieuwe boeken. De 
boeken worden op school gelezen, maar mogen ook geleend worden om thuis 
te lezen.  
Omdat de collectie niet heel groot is, mogen de kinderen 1 boek meenemen 
naar huis. Zo houden we op school nog genoeg keus over.  
Kinderen in de bovenbouw kiezen vaak zelf een boek. Om de kinderen in de 
onderbouw te helpen met het kiezen en lenen van een boek voor thuis, mogen 
ouders na schooltijd mee naar binnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MLP Tiplijst 

Een Makkelijk Lezen Plein is een deel van de jeugdafdeling van de Bibliotheek voor 
kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief is een tiplijst te vinden voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die niet zo graag uit 
zichzelf een boek pakken. 
Boeken op het MLP zijn uitgezocht op een aantrekkelijke omslag en op spannende, 
makkelijk te lezen tekst. U herkent ze aan een extra etiket op de rug. Op 
https://www.makkelijklezenplein.nl/ouders vindt u tips die kunnen helpen bij de 
begeleiding van uw kind met leesproblemen. Komt u er zelf niet uit? Vraag gerust de 
medewerker in de    bieb om tips! 

 
 
Leerlingadminstratiesysteem 
Na de herfstvakantie stappen alle scholen van mijnplein over van DOTCOM naar Parnassys.  
Waar DOTCOM alleen een leerling administratiesysteem is. Is Parnassys niet alleen een leerling 
administratiesysteem maar  kunnen scholen ook hun leerlingvolgsysteem hieraan koppelen.  
 
 
Techniekdagen Salland 2021 

Vrijdag 29 oktober van 18.00-21.00 uur en  
Zondag 31 oktober van 11.00-16.00 uur  
De bedrijven zijn op vrijdagavond 29 oktober open van 18.00 
uur tot 21.00 uur en op zondag 31 oktober van 11.00 uur tot 
16.00 uur. Er is geen vast moment dat een rondleiding start 
bij een bedrijf, je kunt dus elk moment binnenkomen. 
De kinderen van de Esmoreit hebben Kievitsbosch als 
startbedrijf. 
 

Techniek en technologie daar zit energie in! Letterlijk en figuurlijk, want we hebben energie nodig om iets te laten 
werken. Als we bijvoorbeeld willen zwemmen, hebben we energie nodig om ons door het water voort te bewegen. 
Als je het licht aandoet heb je eerst energie nodig, die dan wordt omgezet in elektriciteit, waardoor wij licht hebben. 

Daarnaast krijg je energie van techniek en technologie als je het leuk vindt om hiermee bezig te zijn. Dat kan 
bijvoorbeeld door het maken van een werkstukopdracht uit de lesbrief op school of het bezoeken van de 
Techniekdagen. Want als je blij bent, dan stroomt er positieve energie door je lichaam. 

Tijdens de 15e Techniekdagen Onderwijs Salland kunnen leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgen op vele 
fronten kennis maken met uiteenlopende technieken en technologieën boordevol energie bij de 8 deelnemende 
bedrijven. 
Wil jij weten of jij energie krijgt van techniek en technologie? Kom dan in 2021 naar de Techniekdagen. Tot dan! 

Voor meer informatie: 
https://www.platformtechnieksalland.nl/ 
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