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Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar waarin weer veel is gebeurd, wederom een
schoolsluiting, werken in cohorten, mondkapjes in de school, ouders niet in de school etc.
Gedurende al deze maatregelen hebben wij samen met u geprobeerd de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te
bieden. We hebben daar zelf ook veel van geleerd. De onlinegesprekken zijn niet meer weg te denken, net als online
overleggen met collega’s op een andere school. We hebben echt ervaren dat we het samen hebben gedaan, de
kinderen, de ouders en de leerkrachten. We wensen iedereen een fijne vakantie en tot maandag 23 augustus.
NPO-gelden ( Nationaal Plan Onderwijs)
Aan het eind van dit schooljaar heeft school het plan voor de besteding van NPO gelden klaar. Dit plan is met de MR
besproken en ter controle aan het bestuur van mijnplein gestuurd. Eenieder is akkoord gegaan. We kunnen dus
overgaan tot uitvoering van dit plan.
Wat willen we o.a. doen (de hoofdzaken) :
We willen de kinderen meer instructie in kleinere groepjes geven. Dit sluit ook aan bij de ontwikkeling naar unitonderwijs. Om de leerkrachten daarbij ondersteuning te geven is er elke dag een leerkracht of onderwijsassistent
extra beschikbaar. De instructiekwaliteit willen we ook hierbij laten aansluiten en daarbij ook verbeteren. Hiervoor
gaan we de scholing EDI Expliciete Directe Instructie volgen en in de groepen toepassen.
Om dit alles mogelijk te maken, dienen kinderen, goed zelfstandig te kunnen werken op hun eigen niveau, waarbij
school wel de vorderingen e.d. van de kinderen wil bijhouden.
Hiervoor is het wenselijk dat, zeker vanaf groep 3, ieder kind een eigen chromebook heeft. Waar het m.b.t.
verzorgen en opladen ook zelf verantwoordelijk voor is. Hier waren we al mee begonnen, maar de NPO-gelden
maakt het mogelijk om die aanschaf flink te versnellen.
We houden u volgend schooljaar op de hoogte van de ontwikkelingen.
Interimopdracht
De directeur van de Gouden Emmer heeft een andere baan geaccepteerd. Het bestuur van mijnplein heeft Edwin
Buse gevraagd om voor het schooljaar 2021-2022 interim-directeur te zijn op deze school.
Edwin heeft daar positief op gereageerd. Dit betekent dat hij zijn werktijd tussen de Esmoreit en de Gouden Emmer
evenredig zal verdelen. De exacte dagen worden in samenspraak met Ellen Woertman ingedeeld, zodat er zo vaak
mogelijk een directielid op Esmoreit aanwezig is.
Afscheid groep 8
Na enkele weken voorbereiding en
zelf decor bouwen was het dan
zover.
Dinsdagavond heeft groep 8 de
traditionele eindmusical opgevoerd.
Overdag voor de andere leerlingen
en ’s avonds voor de ouders en
leerkrachten. De kinderen hebben
met veel plezier aan deze musical
gewerkt. De avondvoorstelling voor
de ouders was erg leuk. Na de
voorstelling kregen de kinderen een
filmpje te zien waarop elke
leerkracht iets tot de groep zie. Als afsluiting zongen een aantal ouders met veel enthousiasme allerlei liedjes waarin

van elk leerjaar een duidelijk kenmerk of herinnering werd
bezongen. Daarna werd er gezellig bij gekletst en gefeest. De
muziek werd verzorgd door DJ Jaimy en DJ Len.

Cadeau groep 8
Alle namen van de kinderen van groep 8 staan op het schoolplein.
De firma Rapid Line had de speciale verf beschikbaar gesteld en
met hulp en tips van Berd Koggel heeft ieder kind zijn of haar
eigen naam op het plein geschilderd. Een mooie herinnering aan
deze fijne groep.
Afscheid verkeerscommissie
Na vele jaren zeer actief betrokken geweest te zijn bij de
verkeerscommissie stoppen Patricia Jansman en Denny Kroeze
hiermee. Mede door hun inzet en betrokkenheid staat
verkeersveiligheid van en naar school en in het algemeen jaarlijks
op onze agenda. Menig fietsje werd in het najaar voorzien van
een nieuw achter- of voorlicht voorzien. Hebben de kinderen om
het jaar een gedegen verkeersdag aangeboden gekregen door de
ANWB.
Wij willen hen beiden danken voor hun enthousiasme en hun betrokkenheid!

Pensioen voor José Zwakenberg
Donderdag 8 juli stond volledig in het teken van het afscheid van onze zeer
gewaardeerde collega José Zwakenberg. Na vele jaren trouwe dienst vol enthousiasme
en passie, neemt zij afscheid van Peuterwerk en BSO Doerak. “Wij gaan José
ontzettend missen als leidster, collega en expert”.
In verband met de corona-richtlijnen een poosje terug, hebben wij tijdens de
voorbereiding besloten om geen officiële afscheidsreceptie te organiseren. Er is
gekozen voor een “drive-thru”.
Het was een prachtige dag, met een lach en een traan. Wij gaan José ontzettend
missen! Ouders en kinderen, bedankt voor jullie komst!
Leidsters kinderopvang Doerak.

Gisteren werd duidelijk van hoeveel kinderen José leidster op de PSZ is geweest. Op de vraag wie bij José op de PSZ
had gezeten gingen namelijk bijna alle vingers de lucht in. Zelfs een stagiaire stak lachend haar vinger in de lucht.
Op Esmoreit hebben we de samenwerking met José altijd als zeer prettig ervaren. Mede door haar inzet en
betrokkenheid is er een mooie samenwerking tussen de PSZ
en Unit 1. Daardoor is voor de kinderen de overgang naar de
basisschool een heel natuurlijke. Kinderen die er al aan toe
zijn, kunnen al wat vaker met unit 1 meedraaien en kinderen
die al in unit 1 zitten, maar juf José misten, konden ook heel
gemakkelijk even weer een moment naar de PSZ. Mooi was
het dan ook dat José met kinderen van de PSZ en van unit 1
gezellig kon picknicken tijdens haar feestdag.
José dank je wel voor je betrokkenheid bij de kinderen en de
school!! De collega’s van Esmoreit wensen je alle goeds!

Vrijdagmorgengroep op ’t Schanebroekkie
Kinderen hebben op Esmoreit hebben tot hun 5e verjaardag de vrijdag vrij. Pas als zij 5 zijn komen zij vrijdagochtend
op school.
Daarom heeft KDV ’t Schanebroekkie besloten om een vrijdagmorgengroep te openen bij onze BSO voor deze
kinderen die opvang wensen. ( indien de ouders werken uiteraard ) Deze kinderen kunnen volgend schooljaar dus
ook terecht bij ’t Schanebroekkie.
Per 01-01-2022 gaat het maximum uren opvang BSO omhoog van 70% naar 140% van de werkuren van de minst
werkende ouder. Dit betekent dat de uren BSO eigenlijk allemaal in aanmerking komen voor de
kinderopvangtoeslag.
Kort samengevat; de kinderen kunnen vanaf het nieuwe schooljaar de hele vrijdag bij ‘t Schanebroekkie worden
opgevangen. ( van 6:30 uur tot 19:00 uur )
Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met André Bennink, 06-10557605
Controle zwembad ‘t Siel
Het zwembad heeft controle gehad van de provincie. Met name het toezicht is een aandachtspunt.
Er waren veel jonge kinderen in het zwembad zonder begeleiding. Daarom hebben we als bestuur besloten dat de
kinderen t/m groep 4 (die na de zomervakantie in groep 5 zitten) met begeleiding moeten komen. Dit mag ook per
groepje zijn.
We begrijpen dat door de coronaregels van vorig seizoen veel ouders hebben gemeend geen plekje “bezet” te willen
houden. Er is geen maximum meer aan het aantal bezoekers. Hopelijk nemen jullie als ouders hier je
verantwoordelijkheid.
Van onze kant zullen wij zorgen voor toezicht bij de baden, hiervoor is een speciaal plekje ingericht.
Zo zorgen we samen voor een veilig zwemseizoen.
Bedankt!
Stichting zwembad ‘t Siel Luttenberg
Einde schooljaar
Het was mooi dat de ouderraad rond 11.30 uur de ouders weer op het schoolplein kon trakteren op een kopje koffie
of een glas thee. Dat we met elkaar het schooljaar konden afsluiten, even konden bijkletsen en elkaar een fijne
vakantie konden wensen.
Even voor twaalf uur kwamen de kinderen naar buiten en kregen zij een lekker ijsje van de Ouderraad. Om 12 uur
begon voor de kinderen de zomervakantie.
Fijn dat we ruim anderhalf jaar Corona, beslisbomen, richtlijnen en maatregelen weer ‘ouderwets’ het schooljaar
konden afsluiten. Iedereen bedankt voor de steun, het vertrouwen en het meedenken gedurende het afgelopen
schooljaar. Geniet van een fijne vakantie en tot 23 augustus 2021.

Ouderraad, MR en team Esmoreit wenst jullie allen een fijne, zonnige en zorgeloze
zomervakantie

