
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Afscheid groep 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

Met veel enthousiasme voerden de kinderen van groep 8 op dinsdag 9 juli drie 
keer hun eindmusical op. Overdag genoten alle kinderen van school van de 
voorstelling, samen met opa’s en oma’s en andere genodigden en ’s avonds 
waren de ouders, broers en zussen te gast in Elckerlyc. 
Na de musical kregen de kinderen hun afscheidscadeau (een houder met 
markeerstiften en een pennenset met de slogan van school) 
Daarna werden de kinderen toegezongen door de leerkrachten en daarna door 
de ouders. Daarna barstte het eindfeest los. De DJ had snel de dansvloer vol en 
er werd tot laat in de avond heerlijk gedanst door jong en ‘oud’. 
Woensdag om 12.30 uur sprongen de achtstegroepers één voor één door het 
raam de school uit. 
Jongens en meisjes van groep 8 dank voor de afgelopen schooljaren! 
We wensen jullie heel veel plezier op het Voortgezet Onderwijs en hopen dat 
iedereen de kans krijgt zijn of haar talenten verder te ontplooien en ook nog te 
ontdekken. 
Geniet van een welverdiende vakantie en kom nog eens langs!! 
 
 

Afscheid Anouk Nijenhuis 
Zoals eerder vermeld gaat Anouk na 
de zomervakantie werken op de St. 
Bernadette te Heeten. 
Woensdag 10 juli kreeg zij een 
feestelijk afscheidsprogramma 
aangeboden. 
Zij werd met de bakfiets op school 
onthaald en tot prinses van Esmoreit 
gekroond. Dit naar traditie van het 
door haar zo enorm geliefde carnaval. 
In de klas stond een heerlijke high tea 

klaar, waar zij en de klas gezellig van hebben genoten. 
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Daarna had in theater ’t Lommerrijk elke groep een afscheidslied voor haar 
gemaakt. Met heel veel enthousiasme presenteerden de kinderen deze liedjes.  
Anouk genoot zichtbaar. 
Aan het eind van de ochtend sprong ook Anouk via het raam de school uit. 
Na schooltijd kwamen nog veel ouders haar persoonlijk bedanken en succes 
wensen. 
Wij willen, ook langs deze weg, Anouk bedanken voor haar enorme inzet en 
betrokkenheid bij de school en de kinderen. Met haar enthousiasme en 
pedagogische kwaliteiten heeft zij naast de kinderen ook haar collega’s 
geïnspireerd. We kunnen daarom vol overtuiging stellen dat Anouk echt een 
spoor achterlaat! 
We weten zeker dat zij ook in Heeten kinderen en collega’s zal inspireren met 
haar ideeën en wijze van werken. 
Anouk enorm bedankt en heel veel plezier en succes in Heeten!! 
 

Van Anouk 
Het is zover… Met een lach en een traan ga ik de Esmoreit nu echt verlaten. Afgelopen woensdag heb ik genoten van 
mijn afscheidsdag, wat was het een feestje!!  Ik wil alle kinderen, ouders en collega’s heel erg bedanken voor de 
afgelopen vier jaar op de Esmoreit.  Esmoreit: waar je super trots op mag zijn!!  
 

 
 

Blij nieuws 
Woensdag 10 juli werden wij blij verrast door het fantastische nieuws dat Kim Prins en Jarco Bluemink ouders zijn 
geworden van hun tweede dochter Noë. Ook grote Liv was erg blij en trots op haar nieuwe zusje. 
We wensen Noë, haar zus en haar ouders heel veel geluk en liefde met elkaar. 
 

 
Nog geen vervanging Kim Prins 
Het lerarentekort wordt nu ook voelbaar op Esmoreit. Ondanks al weken zoeken door Pon Primair (organisatie die 
de vervanging regelt) en school, hebben we nog geen vervanger van Kim voor na de vakantie. Dit betekent dat, als er 
in de vakantie niets verandert, Niek de eerste week/weken groep 8 lesgeeft. 
We vinden het erg vervelend en blijven naarstig zoeken. Zodra we meer weten zullen wij u informeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PSZ-nieuws 
De afgelopen weken stonden in het 
teken van het thema “restaurant”.  
De kinderen hebben naar hartenlust 
kunnen spelen en koken in onze mooie 
zelfgecreëerde kookstudio. Het diner kon 
vervolgens worden geserveerd in 
restaurant “Kokido”.  
Als afsluiting mochten papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s komen proeven van een 
zelfgemaakt voor-, hoofd- en nagerecht, 
samen met de kleuters van groep 1.  
Wat hebben we genoten van dit thema!  

 
Interactieve informatiemiddag/bijeenkomst:  
Op woensdagmiddag 4 september van 15.00 – 17.00 uur vindt de jaarlijkse informatie/kennismakingsbijeenkomst 
plaats. De kinderen geven de eigen ouder(s) informatie en een rondleiding in de klas. Zijn er meerdere broertjes of 
zusjes dan gaan die samen met de ouder(s) de klassen rond. De kinderen blijven onder de verantwoordelijkheid van 
de ouders. In de klas kunnen ook activiteiten worden gedaan. Belangrijke informatie over de groep wordt, vooraf 
aan de ouders gemaild, de leerkrachten zijn in de groepen aanwezig om vragen te beantwoorden. De groepen 1, 3 
en 8 hebben een informatiemoment gepland omdat er veel nieuwe informatie is, hierin wordt op dat moment de 
belangrijke informatie voor die groep gegeven. De informatie van groep 3 is van 15.00 tot 15.30 uur en de uitleg 
voor groep 8 is van 16:30-17:00 uur.  

Laatste schooldag  
Vandaag was de laatste schooldag van dit schooljaar. Om 11.00 uur waren de ouders van harte welkom op een 
gezellig samenzijn op school. Met elkaar werd teruggekeken op het afgelopen schooljaar. Rond 11.45 uur kwamen 
ook de kinderen erbij. Om 12:00 werd hardop afgeteld en wenste iedereen een fijne vakantie.  
 

Gymles schooljaar 2018-2019  
Kristel Meijer geeft op woensdagochtend gym in de sporthal.  
De zwemles heeft dezelfde opzet als vorig jaar: De kinderen van groep 5 zwemmen om de week. De zwemles duurt 
dan een uur. De ouders van groep 5 krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar een overzicht van de zwemles-
dagen. De maandagen dat groep 5 geen zwemles heeft, hebben zij gym in de sporthal. Zodra het schema van de 
zwemlessen bij ons bekend is, zullen wij de betrokken ouders informeren. 

 Augustus t/m januari Februari t/m juli 

Dag tijd Groep Leerkracht(en) Groep Leerkracht(en) 

Maandag  08.45-09.30 8 Kim 8 Kim 

  09.30-10.15 3+4 Nadine + Ellen N 3+4 Nadine + Ellen N. 

  10.15-11.00 6 Rosalie 6 Rosalie  

  11.00-11.45 7 Niña 7 Niña 

  11.45-12.30             

 
gym 12.30-13.15 
zwemmen 
12.00-13.00 

5* 
 
Nienke 5* 

 
Nienke 

      

Woensdag  
    

08.45-09.30 6 
Kristel en Rosalie 

2** Kristel en Ineke 

   09.30-10.15    3 
Kristel en 
Nadine/Ellen N. 

3 
Kristel en Nadine/Ellen N. 



 

  10.15-11.00 5 Kristel en Nienke 7 
 
Kristel en Niña 

  11.00-11.45 4 Kristel en Ellen N.  4 Kristel en Ellen N 

 11.45-12.30 8 Kristel en Kim 8 Kristel en Kim 

      

Donderdag 08.45-09.30 7 Kirsten  5+6  Maudy+Kirsten 

       

*  Groep 5 om de week zwemles (12.05-12.55), vertrek  11.45 uur  
**Groep 2 eerste half jaar in de spelzaal nevengebouw. Tweede half jaar in de sporthal.  
     Dan worden zij door de ouders gebracht en lopen zij met de leerkracht terug. 
Woensdag om de week( Ellen N. alleen groep 3-4): 
 

Schoolvakanties 2019-2020 
Herfstvakantie  21 oktober t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie  23 december 2019  t/m 3 januari 2020  

Voorjaarsvakantie  17 februari t/m 21 februari 2020 

Pasen  10 april  t/m 13 april 2020 

Koningsdag valt in meivakantie 

Meivakantie  27 april t/m 8 mei 2020  

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

Pinksteren  1 juni 2020 

Zomervakantie  6 juli t/m 14 augustus 2020 

  

 

 

Team, Ouderraad en MR wensen u en de kinderen een 
heerlijke, zonnige, ontspannen en relaxte zomervakantie  

tot 26 augustus  

 


