
 
 
 
 
 

 
 

Welkom juf Niña 
Na een half jaar vol prachtige reizen en avonturen is juf Niña weer terug. 
Ze heeft ondertussen de kinderen in groep 6 al veel verhalen verteld 
over haar belevenissen! Fijn dat ze weer terug is. 
 
Opbrengst Fancy Fair 
De Fancy Fair die we afgelopen witte donderdag hebben gehouden heeft 
een hele mooie opbrengst opgeleverd van €850,-! Dit bedrag zal gaan 
naar de stichting die zich inzet voor fagenbehandelingen, iets wat Zaïra 
uit groep 8 heeft ondergaan. Fantastisch dat alle kinderen zich hier zo 
goed voor hebben ingezet, dank aan alle bezoekers voor de komst en de 
opbrengst! Hieronder lees je het verslag van Zaïra over haar bezoek in 
Georgië. 
 
Verslag Zaïra Georgië 
We zijn van 6 t/m 20 april voor de Bacteriofagen behandeling naar Georgië 
geweest. Best spannend, we (mama en ik ) hadden nog nooit gevlogen.  
De heenreis was niet zo prettig, de airco in het vliegtuig deed het niet, dus het 
was erg warm en de reis duurde 4,5 uur. Op het vliegveld van Tiblisi werden we 
opgehaald door Teona. Zij was onze taxichauffeuse en tolk.   
Maandag moesten we naar de kliniek. Ik had Dokter Pikria, een hele aardige 
dokter. Ze hebben daar onderzoeken gedaan en het bleek dat de 
blaasontsteking veroorzaakt wordt door een ontsteking in de blaaswand. Dit 
konden ze zien door ultra sound. Ze hebben toen fagen in de blaas gespoten via 
katheter. Er waren nog meer mensen in de kliniek voor behandeling die ook bij 
ons in het vliegtuig zaten. Mensen van over de hele wereld komen in de Eliava 
Phage Therapy Center, voor de fagenbehandeling.    
Dinsdag was er een herdenkingsdag en was de kliniek dicht, vanaf woensdag 
kreeg ik elke dag fagen in mijn blaas gespoten via katheter, en moest ik 
beginnen met het drinken van de fagen. Elke ochtend en avond.  
Met een paar dagen had ik geen pijn meer en kon ik ook weer van alles eten, 
ook gekruid vlees. Ik kreeg ook steeds meer kleur op mijn gezicht en kon alles 
veel beter volhouden, ik kreeg veel meer energie. Ze hebben in de tweede 
week bloed geprikt, gelukkig is alles goed. Samen met Teona en haar dochter 
Anastacia en hebben we veel dingen bezichtigd en veel dingen samen gedaan, 
dat was erg leuk.   
Ik moet nu nog 2x een kuur fagen drinken van 30 dagen. Tussen de kuren moet 
ik 10 dagen stoppen. Naast de fagen heb ik een kruidenpasta gehad voor mijn 
nieren en de weerstand. Nu moet ik nog een homeopathisch drankje 2x daags 
innemen en dat is om mijn blaas weer sterker te maken. Ik ben heel erg blij dat 
ik naar Georgïe geweest ben voor de fagenbehandeling en ik hoop dat ik nu 
bijna geen blaasontsteking meer krijg, pijnvrij blijf en dat ik gewoon weer alles 
kan doen, zoals ik nu ook kan.  
 
Zaïra Bendijk 
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Studiemiddag 22 mei 13.00-19.00 uur 
Woensdagmiddag 22 mei geven we een vervolg aan de studiedagen SlimFit die we dit jaar gestart zijn. 
Deze middag zal verder gaan met de vraag hoe we in de toekomst het onderwijs op Esmoreit willen 
organiseren. De kinderen gaan ’s ochtends gewoon naar school. 
 
Meester en juffendag 29 mei 
Woensdag 29 mei is het feest! We vieren dan de verjaardagen van de meesters en juffen. We hopen op mooi weer 
en hebben deze dag nog een aantal dingen nodig. Heb je een picknickkleedje thuis? Dan mag je die meenemen naar 
school. Ook zijn we op zoek naar ongeveer 10 bolderkarren. Wie heeft er een bolderkar thuis staan die we woensdag 
mogen gebruiken voor de kinderen van groep 1? Als je er 1 hebt die we mogen gebruiken, mag je dat doorgeven 
aan jouw meester of juf. Je hoeft die dag geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd! Neem wel 
gewoon je gymspullen mee, bij slecht weer gaan de gymlessen gewoon door. Alleen voor groep 2 geldt dat de 
gymles niet doorgaat, zij mogen om 8.30 uur gewoon op school komen. 
 
Eerste Heilige Communie 
We hebben heel erg vaak geoefend en liedjes gezongen. We leren wat we moeten doen met het feest en leren hoe 
je een hostie moet vasthouden en moet opeten. Ook moet je iets zeggen in de kerk. We hebben ook het hoogste 
punt van de kerk gezien. We hebben ook met de hele klas gezongen. In de klas we hebben ook nog plantjes gepland. 
  
Jet en Rayco 

 
Bezoek Hunebedcentrum groep 5 en 6 
Op woensdag 17 april zijn we naar het Hunebedcentrum in Borger 
geweest. 
Er is daar een Prehistorisch dorp nagemaakt en daar kregen we een 
rondleiding. We hebben boerderijen, tenten en hutten van de jagers en 
verzamelaars/boeren gezien. We mochten zelf boogschieten en we 
hebben geprobeerd om vuur te maken. Dat was wel heel lastig! 
Ook hebben we het grootste hunebed gezien. Het was erg leuk en leerzaam om alles in het echt te zien! 
Groetjes groep 5 en 6.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gevonden 
Er is een tijd geleden een (trouw)ring gevonden op het speelplein. Het gaat om een ring met inscriptie. 
Bent u een ring verloren? Deze is af te halen bij de directie. 
 
Nieuw lid MR 
De medezeggenschapsraad van Esmoreit bestaat momenteel uit drie ouders en drie leerkrachten. Aan het einde van 
het huidige schooljaar gaat één ouderlid stoppen. Dat betekent dat we dan een vacature hebben voor een lid binnen 
de oudergeleding. Onze ervaring is dat het prettig is als een nieuw lid een tijdje kan meelopen om de gang van zaken 
binnen de MR te leren kennen en ervaren. 
We zijn daarom nu op zoek naar een nieuwe ouder die alvast plaats wil nemen binnen de MR. Benieuwd wat de MR 
allemaal doet? Op de website van de school vindt u meer informatie over de MR. Kijk onder het kopje MR, of klik op 
volgend adres http://www.basisschoolesmoreit.nl/index.php?section=25&page=184. 

http://www.basisschoolesmoreit.nl/index.php?section=25&page=184


 
Heeft u interesse om plaats te nemen in de MR? Laat het dan weten bij een van de leden, Ilse Reimink (lln. groep 8), 
Natasja Luttenberg (lln. groep 8 en 5) Esther Veldman (lln. groep 4) of een leerkracht, juf Kirsten, juf Niña of meester 
Niek. 

 
Algemene ouderavond 13 juni 2019 
Sluit onderwijs nog aan op wat kinderen nodig hebben? Kan het huidige systeem tegemoetkomen aan werkelijk 
passend onderwijs en de persoonlijke vragen van kinderen van nu? De vraag wordt steeds vaker gesteld of we de 
kinderen in onze huidige kinderopvang en onderwijs de goede ‘bagage’ mee geven voor als ze als volwassenen de 
maatschappij in stappen? Wij vinden dat het anders kan en ook moet. We willen kinderen beter voorbereiden op 
hun toekomst, niet op het verleden. De maatschappij verandert continu, we willen ieder kind zijn of haar plek in die 
veranderende maatschappij laten vinden. We willen ieder kind in zijn waarde versterken. We willen kinderen geen 
oplossingen aandragen maar oplossend vermogen aanleren. Dat vraagt om nieuwe verbindingen, ondernemen en lef 
hebben om zelf in actie te komen. 
Donderdag 13 juni organiseren de MR, de Ouderraad, het team en de PSZ een algemene ouderavond over dit 
thema. 
U krijgt t.z.t. nog meer informatie over deze avond en over de inhoud van deze avond, maar u kunt nu alvast de data 
in uw agenda zetten. 

 
Atelier 
Vrijdagmiddag hebben we weer diverse ateliers in groep 5 t/m 8, zoals koken, kleding ontwerpen / pimpen, 
knikkerbaan maken, boeken bakken en natuur. In het kader van natuur willen we graag de bijen, vlinders en andere 
insecten een beetje helpen. We hebben ongeveer 60 m2 achter de parkeerplaats in gedachten voor de wilde 
bloemen. Afgelopen vrijdagmiddag hebben de kinderen van 12.45-14.00 uur het gras omgespit. Aankomende vrijdag 
en vrijdag 7 juni zijn de kinderen ook weer van de partij van 12.45-14.00 uur. De kinderen zijn erg enthousiast, maar 
we hebben gemerkt dat het veel werk is. Daarom deze oproep......Wie heeft er zin om te helpen spitten??..... 
graag!!!!  
 

Stöppelhaene Fashion Contest: landen van de wereld! 
In de optocht van Stöppelhaene vindt dit jaar voor de vierde keer de Fashion Contest plaats. Het thema: 'Jong en oud 
gaan samen de wereld over'. Wil jij, liefst van oogst- en natuurlijke materialen, rond dit thema accessoires, kleding of 
zelfs een complete outfit maken? Geef je dan snel op en ding mee naar de Stöppelhaene Fashion Award!  
 
De Fashion Contest vindt dit jaar plaats in een A- en een B-categorie. A is voor accessoires, zoals vlaggen, tassen, 
schoenen, stropdassen, broches, brillen, sieraden of noem maar op, waarvoor je € 15 
budget krijgt. B is voor complete outfits, bijvoorbeeld klederdracht of andere specifieke 
kleding van een land. Daarvoor krijg je € 75 budget. Alle creaties gaan mee in de 
optocht op de fashionwagen. Kan of wil je zelf niet mee in de optocht, dan zorgt de 
Fashioncommissie voor iemand die in jouw creatie loopt.  
 
Meer informatie vind je op de Facebook-pagina van Stöppelhaene Fashion Contest. Je 
geeft je op door uiterlijk 9 augustus te mailen naar fashion@stoppelhaene.nl. De eerste 
deelnemer is al binnen!  
  

mailto:fashion@stoppelhaene.nl


 

JEUGDCONCERT 
door leerlingen 

van Sanne Holterman en Nynke Atsma mmv de 

Singing Stars 
Gitaar, zang, piano en cello

 

WANNEER:   vrijdag 24 mei 

HOE LAAT:  19.00 UUR 

WAAR:      ELCKERLYC 

TOEGANG:     GRATIS 

  
 


