
 

  
 

Personele zaken 
 

Vertrek Nienke Koenjer 

Door de komst van Nicole is het voor Nienke mogelijk om na de 

Kerstvakantie te starten bij PON. 

Natuurlijk laten we Nienke niet zomaar gaan. 

Volgende week dinsdag 20 december hebben de kinderen van  

unit 2.5 met Nienke een leuke activiteit in een museum hier  

zeer dichtbij. 

Woensdag 21 december kunnen ouders van 12.30 tot 13.00 uur persoonlijk Nienke succes wensen met haar 

nieuwe stap in het onderwijs. 

 

Nieuwe collega 

We zijn blij u te kunnen melden dat we een nieuwe collega hebben gevonden. Na de Kerstvakantie komt 

Nicole Nijland werken in unit 2.5. 

Zij stelt zich hier aan u voor: 

 

 

Het nieuwe jaar kan voor mij niet leuker beginnen, want na de kerstvakantie mag ik op 

maandag t/m woensdag les gaan geven aan groep 5 op de Esmoreit.  

Mijn naam is Nicole Nijland en ik woon in Mariënheem. Ik heb heel veel zin om samen met de 

kinderen, ouders/verzorgers en collega’s er een mooi jaar van te gaan maken.  

Kom gerust even binnenlopen om kennis te maken.  

Voor nu wens ik iedereen alvast fijne feestdagen, een fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar! 

 

 

 

Wij wensen Nienke heel veel succes en plezier tijdens haar werken voor PON en het vervolg van haar loopbaan 

in het onderwijs. 

Nicole heten wij van harte welkom op Esmoreit en we hopen dat zij zich heel snel helemaal thuis voelt bij ons 

op school. 

 

Lieve kinderen en ouders van de Esmoreit, 
Na 20 heel fijne en leerzame jaren te hebben mogen werken op de Esmoreit in Luttenberg, heb ik besloten een 
nieuwe uitdaging aan te gaan.  
Vanaf 1 januari a.s. ga ik mijn fijne baan op de Esmoreit verruilen voor een baan in de flex-pool van PON 
(Personeelscluster Oost Nederland).  
Via deze weg hoop ik de komende tijd op verschillende scholen te mogen invallen en op die manier mijn 
horizon te verbreden en uit te vinden wat en welk soort onderwijs er nog meer bij mij past.  
Een heel spannende stap, loslaten van het bekende/vertrouwde en een nieuw avontuur in onderwijsland aan 
gaan. Maar vooral heel nieuwgierig wat er op mijn pad komt en wat het mij brengen zal. 
 
 

Belangrijke data  

Vrijdag 23 december     Start Kerstvakantie       

                                           vanaf 12.00 uur kinderen vrij 

Maandag 9 januari         eerste schooldag in 2023 

Dinsdag 24 januari          start nationale voorleesdagen 

Woensdag 25 januari     Open huis Esmoreit 

maandag 6 februari        Eindgesprekken VO  

                                           schoolverlaters 

woensdag 8 februari      Eindgesprekken VO  

                                           schoolverlaters 

 

  

Nieuwsbrief  4

4

  woensdag 14 december 2022   



 
 
 
Ik heb met heel veel plezier de afgelopen jaren in Luttenberg gewerkt en het contact met de Luttenbergse 
kinderen en ouders altijd als heel prettig en open ervaren.  
Bedankt voor de fijne Esmoreit-tijd, het samen mogen leren en ontdekken, de fijne 
gesprekken met en over kinderen, maar bovenal het vertrouwen dat ik van jullie 
kreeg.  
We komen elkaar vast nog eens tegen,  

Mariënheem ligt immers dichtbij😉  
En wie weet kom ik nog eens een dagje invallen…. 
Bij deze wil ik tevens iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen 
en voor 2023 al het goeds en heel veel geluk. 
 
Groet Nienke Koenjer  

 

 

 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Tygo Veldkamp, ik woon in Haarle en ben 17 jaar oud. Ik 

studeer aan Landstede als Pedagogisch Medewerker: 

Onderwijsassistent en ben eerstejaars. Ik zal elke maandag en dinsdag 

stagelopen in unit 1 tot aan het eind van het schooljaar. Het lijkt mij 

erg leuk om deze nieuwe uitdaging aan te gaan! Voor vragen of 

opmerkingen mag u altijd naar mij toe komen. 

 

 

 

 
 

 

Kindje wiegen - 2e kerstdag 
Op maandag 26 december, om 

10.00 uur spelen ruim dertig 

kleuters uit Unit 1 het bekende 

kerstverhaal, op geheel eigen 

wijze, in de kerk van Luttenberg. 

De kleuters hebben op school 

flink geoefend op het zingen van 

de liedjes en het spelen van hun 

rol. Iedereen is welkom om deze 

ochtend samen met ons te genieten van het kerstverhaal in een mooi aangeklede kerk. 

Bij deze ook alvast een bedankje voor juf Tessa en juf Dyane die erg hebben geholpen bij het instuderen! 

Werkgroep Kindje Wiegen (Simone, Moniek, Sabine, Ilona en Margot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kom zingen bij de Singing Stars! 

 
Hallo jongens en meisjes van de basisschool, 
 
Vind je het nu ontzettend leuk om samen te zingen en muziek te maken? Kom dan bij het kinderkoor de 
Singing Stars! 
 
Wij (Mariëlle Verhoef en Marleen Rodijk) gaan jullie begeleiden met het zingen van liedjes en het spelen op 
muziekinstrumenten. Plezier tijdens de repetities staan voorop en af en toe treden we op in en rondom 
Luttenberg. Bijvoorbeeld in Elckerlyc, het stratenkorenfestival, en gelegenheden als kerst en sinterklaas. Wij 
als kinderkoor behoren niet meer bij de kerk, we gaan op ‘eigen benen’ verder. 
 
Het kinderkoor heeft een aantal leden, maar dit kan natuurlijk altijd meer. Houd je dus van samen zingen en 
spelen kom dan bij het kinderkoor. Met hoe meer kinderen we samen kunnen zingen hoe mooier en leuker het 
kan worden. Je bent ook van harte welkom om eerst een aantal repetities te komen kijken/mee te doen! Voor 
meer informatie: kinderkoorluttenberg@hotmail.com.  
 
We repeteren wekelijks op dinsdag van 18:30-19:15 uur.  
 

Groetjes, 

Marleen Rodijk en Mariëlle Verhoef ☺  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gezondheidsonderzoeken 
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jij woont heeft onze 

Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door 

gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar je kunt ook tussendoor bij ons 

terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met je mee. 

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen 

we je kind een paar keer uit of spreken we jou als ouder voor een 

gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de 

gezondheidsonderzoeken ontvang je een uitnodiging via de mail en een herinnering via 

SMS. Kijk voor informatie over onze werkwijze en de onderzoeken op 

www.ggdijsselland.nl.  

Wat kunnen jullie verwachten? 
► Als je kind 5 of 6 jaar oud is: gezondheidsonderzoek 

► Als je kind ongeveer 9 jaar oud is: BMR- en DTP-vaccinatie 

► Als je kind 10 of 11 jaar oud is: contact over gezonde groei 

mailto:kinderkoorluttenberg@hotmail.com
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► Als je kind in groep 8 zit: voorlichting over een gezonde leefstijl  

► Als je kind 10-12 jaar oud is: HPV-vaccinatie  

Online ouderportaal Mijn Kinddossier 
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken van kinderen onder de 12 

jaar vind je in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn 

Kinddossier: 

• vul je de vragenlijst in 

• vind je de groeicurve (lengte en gewicht) van je kind 

• vind je meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken 

• kun je adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen 

 

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wil je in Mijn 

Kinddossier je contactgegevens checken? 

 

Tussendoor een vraag? 
Als ouder weet je het beste hoe het met je kind gaat. Maar twijfel je 

ergens aan? Of wil je praten over opgroeien en opvoeden? Bel of mail 

ons.  

 

Contact Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

Eigen jeugdverpleegkundige:  

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl   

Rosalie van der Helm  

Website www.ggdijsselland.nl                                   
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