
 

  
 

Regionale voorleeswedstrijd voorronde 

 
Hoi allemaal ik mag dus een verslag schrijven voor in de 

nieuwsbrief. 

 

Het gaat dus over mijn ervaring hoe ik het vond toen ik mee  

mocht doen met de voorleeswedstrijd. Er was dus een 

voorleeswedstrijd bij ons op school. Eerst mocht je voor de klas 

voorlezen als je dat wou. Daarna toen alle kinderen waren 

geweest gingen we stemmen wie mee mocht doen voor de 

schoolwedstrijd. Nou dat was ik dus, vervolgens ging ik voor de 

school lezen samen met kinderen uit de andere klassen. Een paar 

kinderen zaten in de jury en ik ben gekozen als winnaar die mocht 

meedoen aan de voorronde voor de regionale voorleeswedstrijd. 

Deze voorronde was 9 februari in Raalte op de Korenbloem. 

Daarvan is dus ook deze foto. Daar moest ik lezen tegen andere scholen.  

 

Helaas had ik niet gewonnen, maar het was een super leuke ervaring om te de doen. Ik was ook heel erg 

verrast toen mijn vriendinnen twee grote spandoeken hadden gemaakt, want ik mocht maximaal tien mensen 

mee nemen. Het was super leuk en zeker een aanrader als jij een keer wint voor de school met voorlezen. 

Trouwens ik had het boek De zomer waarin ik in een caravan woonde.  

 

Groetjes Maaike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  
 

Dinsdag 7 maart  Start schoolbreed thema  

  kunst  

Zaterdag 11 maart  NL Doet Dag  

Week 13 t/m 17 maart Oudergesprekken  

Donderdag 6 april  Fancy fair  

Vrijdag 7 april   Goede vrijdag 

  kinderen zijn vrij 

Maandag 10 april   Tweede Paasdag 

  kinderen zijn vrij  

Woensdag 26 april  Studiedag 

  kinderen zijn vrij 

Donderdag 27 april  Koningsdag 

  kinderen zijn vrij  

Donderdag 27 april   Oranjemarkt  
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  woensdag 8 maart 2023   



 

 

 

EHBO-examen  
Unit 3.8 heeft de afgelopen weken veel EHBO lessen gehad van Geertje Hoogeboom. Vrijdag 17 februari was 

het examen. Ietjes Scholten kwam toezicht houden tijdens het examen. Het waren leuke lessen waarin we met 

hulp van ouders veel praktijk gingen oefenen. Ook moesten we huiswerk maken en veel leren. Gelukkig is 

iedereen geslaagd! Daarna mochten we tosti's eten. 

 

 

 

Groot succes tijdens het schoolhandbaltoernooi  
De jongens van unit 3 zijn kampioen geworden met het schoolhandbaltoernooi. Wij gaan nu naar Regio finale. 
Wij hebben 2 bekers gewonnen. Een moet naar 1 jaar weer terug en een mogen we houden. 
Wie er mee deden:  Sem Jonkman, Duko Mol, Rayco Bendijk, Pim Holtmaat, Tygo Korenromp, Lenn Rensen 

        Jacob Klein Koerkamp, Levi De Weerd, Levi Mars, Luca Kleine Toereers 

 

In de voorjaarsvakantie heeft een aantal kinderen uit unit 3.7 en 3.8 meegedaan aan het 

schoolhandbaltoernooi in Raalte. Drie teams gevormd, meerdere coaches geregeld, tenues klaar en 

op naar Tijenraan!  Elk team handbalt in ieder geval drie wedstrijden. Na deze drie wedstrijden wordt 

bepaald of je door mag naar de kwartfinales. Voor de meidenteams van zowel unit 3.7 als 3.8 

eindigde het avontuur in de kwartfinales. Superknap gedaan! Voor het jongensteam - dat bestaat uit 

kinderen uit 3.7 én 3.8 – duurt het avontuur langer:  

Wedstrijd 1 wordt verloren met maar liefst 9-1. Na deze verloren poulewedstrijd lijkt het al snel 

gedaan met de inzet van de jongens. Kop omhoog en door voor nog twee wedstrijden handballen. 

Allebei deze wedstrijden worden gewonnen. Dat 

betekent: door naar de kwartfinales! Zowel de 

kwartfinale als de halve finale worden glansrijk 

gewonnen. Spannend, nu is het alles of niks. Er wordt 

ontzettend goed gehandbald en na een 

zenuwslopende finale weten de jongens de wedstrijd 

te winnen! BAM! KAMPIOENEUHHH! Toernooi 

gewonnen! Mega trots en blij wordt de trofee omhoog 

gehouden en wordt de winst van het toernooi gevierd. 

Dat is nog niet alles, want het team mag zich gaan 

opmaken voor de regiofinale, waarin gestreden wordt 

door de beste teams uit de regio. Deze finale zal 

plaatsvinden op woensdag 24 mei, wederom in 

Tijenraan in Raalte.  

 
 



 
 
KOOS Doerak  
 

Peuterwerk Doerak: 

In 2023 worden er veel peuters vier jaar. En als je al zo groot bent, dan mag je natuurlijk een deurtje verder 

naar Unit 1 bij basisschool Esmoreit!  

Dat betekent dat er weer wat plekjes vrij komen op ons Peuterwerk bij Jody, Cynthia en Anoek.   

 

Peuterwerk is een ideale plek voor peuters om andere kinderen te ontmoeten. Hier krijgt je kind de kans om 

zijn of haar wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. Het peuterwerk biedt een programma (Uk 

& Puk) dat gericht is op het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van de peuter. Ze worden zo ook 

goed voorbereid op de basisschool. 

 

Peuterwerk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30-11.15u (vrijdag beperkt plek- 

vraag naar de mogelijkheden). Peuters vanaf 2,5 jaar bezoeken peuterwerk gedurende 2 dagdelen van elk 2,75 

uur per week. Als je peuter behoefte heeft aan meer begeleiding, dan kan hij of zij op advies van de GGD 

gedurende 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal (vanaf 2 jaar). Dat gebeurt bijvoorbeeld als men 

inschat dat er een achterstand bestaat in de taalontwikkeling van uw kind. 

Voor een rondleiding of vragen over Peuterwerk Doerak kun je contact opnemen met Locatiemanager Olinka 

op 06-30305873/ o.oostewechel@kinderopvangkoos.nl. 

Of meld je peuter meteen zelf aan via de website www.kinderopvangkoos.nl. Onze afdeling klantbeheer neemt 

dan contact op over de plaatsingsmogelijkheden.  

 

…… En als je peuter dan ook 

heel groot is en naar de 

basisschool mag, dan hoeft het 

alleen maar een deurtje verder 

in een voor hun al vertrouwde 

omgeving met bekende 

gezichten.  Want wij hebben 

een fijne en intensieve 

samenwerking met de 

leerkrachten en kleuters van 

Esmoreit! 

  

   
Kinderdagverblijf Doerak: 

Sinds enkele maanden zijn we ook op de woensdag geopend met ons 

kinderdagverblijf (naast de maandag, dinsdag en donderdag). En er speelt 

inmiddels op deze dag al een mooi aantal kinderen bij ons (0-4 jaar). Omdat 

er ook vraag was voor opvang op de woensdag voor- en na school (4 t/m 12 

jaar), bieden we nu de mogelijkheid om ook Buitenschoolse opvang af te 

nemen op deze dag. Voor meer info, zie de contactgegevens hierboven 

onder het kopje ‘Peuterwerk Doerak’.  

 

In 2022 hebben we ons buitenspeelterrein helemaal aangepakt en 

inmiddels is ook al het groen geplant. Wat zijn wij en de kinderen enorm blij 

met het resultaat, dat nu ook mooi aansluit bij de rest van het groene 

schoolplein.  
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Nieuwsbericht NL Doet  

 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van sociale initiatieven. Zo is de oudervereniging van basisschool Esmoreit 

daar geen uitzondering in. De schoolreisjes, de oranjemarkt, de activiteiten rondom Sinterklaas en kerst zijn 

allemaal activiteiten die met behulp van vrijwilligers georganiseerd worden.  

Ook om die reden hebben wij onze stichting aangemeld voor het jaarlijkse NL doet initiatief van het 

Oranjefonds. Dit jaar wordt NL doet georganiseerd op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Op die dagen wordt 

vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet. Vrijwilligerswerk maakt het verschil!! 

 

Vrijdag zullen de kinderen van groep 5 tot en met 8 de aftrap doen en een begin maken met klusjes in en om 

school. Ook wij als oudervereniging van de Esmoreit willen graag de handen uit de mouwen steken. En hier 

kunnen we alle hulp goed bij gebruiken. In en rondom het schoolgebouw zijn genoeg werkzaamheden en 

klusjes waarbij alle hulp van harte welkom is. Van tuinwerkzaamheden, schoonmaak tot timmerkarweien. 

Maar je hoeft geen groene vingers of een kluswonder te zijn om je aan te melden. Elke bijdrage maakt een 

verschil! 

Dus steek je graag je handen uit de mouwen en wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van onze kinderen, 

dan nodigen we je graag uit om zaterdag 11 maart (samen met je kinderen) mee te doen aan dit mooie 

initiatief. Natuurlijk wordt er tijdens deze dag ook aan de inwendige mens gedacht en zal de koffie klaar staan. 

Wil je graag meedoen, geef je dan op via de mail of stuur via onze facebook pagina een berichtje. Uiteraard 

kun je ook op de dag zelf meedoen op een moment dat het je uitkomt, en je hoeft natuurlijk geen kind op 

Esmoreit te hebben om mee te doen.  

We beginnen om 9.00 in de ochtend en stoppen rond de klok van twee! Verzamel je gereedschap mee en 

hopelijk tot 11 maart.  

 

Hartelijke groet van de Ouderraad.  

Email: Or.esmoreit@gmail.com – Volg je ons ook op Facebook? Ouderraad Esmoreit.  
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Sponsoring nieuwe sportkleding  

Al enkele jaren  zeggen we, na elk toernooi, tegen elkaar : “Die shirtjes en broekjes 

worden nu toch wel erg oud en ze zijn eigenlijk te groot.” 

We willen graag dat de kinderen in nieuwe goedpassende frisse sporttenues aan 

toernooien mee kunnen doen.  

Hier zoeken we één of meerdere sponsors voor. 

Vind je ook dat de kinderen in nieuwe tenues mogen sporten en wil je de 

naamsbekendheid van je bedrijf vergoten, neem dan contact op met school  

(Ellen Woertman of Edwin Buse) om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Oranjemarkt 

 

Jouw logo of 

naam hier? 


