
 

  
 

Personele zaken 
 

Afscheid Nienke Koenjer 

De afgelopen dagen stonden, naast Kerst, ook in het teken van het 

afscheid van Nienke Koenjer. 

De kinderen hadden een slinger van Kerststerren gemaakt. Op elke 

ster stond een compliment of een herinnering van de kinderen aan 

Nienke. Woensdag heeft het team, tijdens een etentje, Nienke 

bedankt voor haar betrokkenheid, inzet, enthousiasme en inbreng 

bij de leerlingen en bij de schoolontwikkeling. 

We wensen Nienke heel veel succes bij haar werkzaamheden voor 

PON en met haar ’onderzoek’ naar een nieuwe passende school. 

Haar eerste stappen zullen in Wijhe plaatsvinden, waar zij gaat 

vervangen op de mijnpleinschool Wijhe. Een school die vanuit een 

fusie van drie scholen volop in ontwikkeling is naar een nieuw 

onderwijsconcept en een nieuw schoolgebouw. 

 

Open Huis. 
We willen graag iedereen de gelegenheid geven om Esmoreit te bezoeken terwijl de school ‘in bedrijf’ is. U wordt 

van harte uitgenodigd om op woensdag 25 januari ( tussen 09.00 en 12.00 uur) en/of donderdagmiddag 26 januari  

(tussen 12.45-13.45 uur) te komen. 

Op woensdag krijgen de kinderen van unit 2.5 t/m unit 3.8 altijd Engels en is er gym in de sporthal. Verder staan de 

normale vakken op het rooster. 

Bent u benieuwd naar VierKeerWijzer dan kunt u het beste op donderdagmiddag komen. Dan wordt er in de meeste 

units met VierKeerWijzer gewerkt. 

 

U mag overal komen kijken, maar we verzoeken u wel om u aan de volgende regels te houden: 

- zo weinig mogelijk storen tijdens instructies. 

- Kinderen niet teveel storen als zij aan het werk zijn (uiteraard kunt u wel een enkele vraag stellen) 

- Stel uw vragen gerust aan de leerkrachten, als deze geen instructie geven. 

 

We hopen dat veel ouders en nieuwsgierigen een kijkje komen nemen. 

De kinderen zijn altijd erg trots om hun school, hun lokaal, hun werk te laten zien. 

 

 

 
 

 

 

 

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 

                                          (09.00-12.00 uur) 

Donderdag 26 januari   Open huis Esmoreit 

                                          (12.45-13.45 uur) 

Donderdag 23 februari rapport mee naar huis 

Vrijdag 24 februari        studiedag  

                                         (kinderen hebben vrij) 
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Leerlingenraad schooljaar 2022-2023 

Wij stellen ons even voor! 
 

 

Hallo, wij zijn de leerlingenraad van basisschool Esmoreit 

Luttenberg. 

Wij wensen jullie allen een heel fijne vakantie en goede 

feestdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Kerstboom 

U heeft het ’s avonds vast wel gezien. Op het schoolplein staat elke avond een 

mooie nieuwe Kerstboom. Wij zijn heel blij met deze sfeervol verlichte boom. 

Anne en Tone Bosgoed van ‘Bosgoed Dutch Equip’ hartelijk dank voor deze 

mooie boom! 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

Norah Batsleer 

 Unit 2.6 

Tygo Roeloffzen 

Unit 2.4 

Liam 

Besten 

Unit 3.7 

Foske 

Wiefferink 

Unit 2.5 

Sem Jonkman  

Unit 3.8 



Scenario’s en maatregelen Corona (Covid-19) 
Het ministerie van OCW heeft het Sectorplan Covid-19 voor het onderwijs gepubliceerd waarin 4 scenario’s, met maatregelen en 
een richtinggevende agenda.  
 
Los van de scenario’s geldt een aantal randvoorwaarden voor de bestrijding van het coronavirus: 
School heeft een draaiboek gemaakt, passend bij onze eigen context en situatie. School heeft ook de ruimte om aanvullende 
maatregelen te treffen, mits: 

1. De aanvullende maatregel past binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen.  

2. Het bestuur van mijnplein de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kan onderbouwen. Daarbij moet in elk 
geval de MR betrokken worden. 

3. Het bestuur van mijnplein houdt rekening met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de aanvullende maatregel.  
 
Hieronder treft u een samenvatting van de scenario’s en welke maatregelen Esmoreit neemt. 
 

 Scenario’s 
 

Uiterlijk binnen één werkweek moeten de scholen de nieuwe maatregelen invoeren, na het besluit van het kabinet. Het dan 
geldende scenario zal ten minste 2 weken gehanteerd worden.  
De maatregelen van de scenario’s zijn cumulatief. Dat betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de reeds geldende 
maatregelen van het ‘oude’ scenario van kracht blijven. 
 

Wat gebeurt er op Esmoreit: 

Donkergroen: Verkoudheid.  Scholen volledig open zonder maatregelen 
Basismaatregelen 1. Handen wassen met water en zeep,  

2. Hoesten/niezen in de elleboog; 
3. Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en doe een (zelf) test.  
4. Ventileren: school zorgt voor voldoende frisse lucht; 
 

Aanvullende 
maatregelen 

-  tafels, deurklinken en kranen worden dagelijks gereinigd/ontsmet. 
- Ouders krijgen de stappen die te volgen zijn bij corona in de SchoolsUnited app. (school-

app)  
- Actie ouders indien kind Corona: 

Stap 1 is bellen naar school en melden dat het kind corona heeft.  
Stap 2 is aangeven wie er thuiswerk voor de leerling komt ophalen op school.  
Leerkrachten geven uitleg aan de leerlingen/ouders wat ze thuis kunnen doen als je 
corona hebt.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/15/sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs


groen Griep+: Scholen volledig open met lichte (basis)maatregelen 
Personeel Medewerkers geven zelf aan als ze zich niet prettig voelen. In overleg kunnen medewerkers b.v. 

meer afstand van elkaar nemen, vergaderen in lokaal of evt online. 
        
Spatschermen zijn aanwezig in elk lokaal (vindplaats berging) 
      
Teamoverleg plan aanscherpen aanbod onderwijs voor kinderen die thuis  zitten. 

Leerlingen Voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie wordt in overleg met ouders bepaald hoe te 
handelen m.b.t. fysiek onderwijs en/of onderwijs op afstand. 

 Wanneer een behandeld (kinder-) arts adviseert om een leerling niet naar school te laten gaan, 
ook niet met eventueel beschermende maatregelen, dan wordt aangesloten bij de bepalingen die 
gelden voor leerlingen die vanwege een medische aandoening niet naar school kunnen gaan.  
De school verzorgt een alternatief onderwijsaanbod. Hierover is overleg tussen 
ouders/verzorgers, de leerling en school. 

 

Oranje Continue strijd: Scholen volledig open met pakket maatregelen 
Mondneusmasker Onderwijspersoneel, leerlingen van unit 2.6 en unit 3 dragen een mondneusmasker bij 

verplaatsing in school. Dit is voor de leerlingen op vrijwillige basis. School zal alle ouders 
verzoeken om hun kind een mondneusmasker mee te geven naar school. School zal het  kinderen 
niet verplichten. School heeft zelf ook mondneusmaskers ter beschikking. 
Advies type mondneusmasker: wordt nader bepaald door het RIVM. 
 

Looproutes School hanteert geen specifieke looproutes. Elke unit heeft zijn eigen in- en uitgang. 

Gespreide pauzes School houdt geen gespreide pauzes.  
Pauzes: unit 1, 2 en 3 ieder eigen plein. Eventueel middels schema wisselen van plein ivm. 
afwisseling in speelmogelijkheden. 
 

Geen externen/ouders in 
de school 

Alleen met externen, zoals logo en fysio, wordt in overleg met de externe en directie / IB 
vastgesteld of zij in school mogen komen. Dit kan alleen als de hulpbegeleiding in het belang is 
van de individuele leerling en zij een eigen werkplek nodig hebben. 
Indien er op school is gewerkt, wordt naderhand door de externe de tafel en deurklink ontsmet. 
In het lokaal zijn maximaal twee  leerkrachten aanwezig. 
Ouders komen  niet in de school 

Alleen onderwijs 
gerelateerde activiteiten 

- geen uitjes/excursies  
- Team bijeenkomsten online of grote ruimte 
- pauze team: vast lokaal .  
- Onderwijspersoneel na lestijd in lokaal of thuis 
- Scholing van externen online 

 

rood Worst case: Scholen niet volledig open 
aanwezigheid De school heeft omschrijving/rooster van groepen/klassen om te waarborgen dat elke leerling 

tenminste 2 dagen per week naar school kunnen gaan. 
  
Daar waar mogelijk wordt rekening gehouden met kinderen uit hetzelfde gezin/woonsituatie. 
Ook vindt er, indien van toepassing, afstemming met Kinderopvang en/of BSO plaats 
  
Leerkrachten zorgen voor instructies als de kinderen op school zijn en (online) opdrachten die de 
kinderen thuis moeten doen.  
 
OA, stagiaires en  medewerker BSO verzorgt de opvang. Vangnet directie. 
 
Leerlingen gaan beurtelings naar school.  
De helft van de leerlingen krijgt op school instructies en begeleiding (ook 
op sociaal emotioneel gebied), de andere helft van de leerlingen krijgt  
thuiswerkopdrachten.  
Elke dag na lestijd houdt de leerkracht een vragenuurtje ( 30 min) voor de thuiswerkers.   
 
Communicatie over rooster aanwezigheid leerlingen aan ouders/verzorgers, leerlingen en 
personeel. 
 



Bij tekort aan personeel wordt er een rooster gemaakt (mits hier voldoende personeel voor is) 
voor het beurtelings naar school gaan en het online onderwijs.   
Leerlingen gaan beurtelings naar school. Bij voorkeur: de helft van de leerlingen krijgt onderwijs 
op school, de andere helft van de leerlingen krijgt afstandsonderwijs en/of thuiswerkopdrachten. 
Hybride onderwijs is niet verplicht. 
 

Indien de school niet 
volledig open is: extra 
aandacht voor de sociale 
functie van het 
onderwijs. 
 

Activiteiten die school extra onderneemt om aandacht te besteden aan executieve functies en 
het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen (bovenop de reguliere aandacht die 
hiervoor is).  
Leerkracht ziet en spreekt elke leerling minimaal 2 x per week tijdens het thuiswerk. Er is evt 
contact met ouders. Naast de instructies wordt er ook bewust en planmatig tijd ingepland voor 
activiteiten waardoor leerlingen elkaar ontmoeten en die die hen met elkaar verbindt. Denk aan 
kringgesprekken, energizers, groepsopdrachten… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fijne feestdagen 
en kleur ze  

in 2023 
 
 
 

MR 
OUDERRAAD 

TEAM ESMOREIT 
 


