
 
 
 
 

 
 
 
 

Oproep MR 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw lid voor de 
medezeggenschap! Lijkt het u leuk om mee te denken over de gang van 
zaken op school? Ongeveer 7x per jaar wordt er vergaderd, komt u de 
MR versterken? Meldt u aan bij een van onderstaande personen of vraag 
om meer informatie. Natasja Luttenberg (lln. groep 8 en 5) Esther Veldman 
(lln. groep 4) of een leerkracht, juf Kirsten, juf Niña of meester Niek. 
 
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. 
 
Verkeersbrigadiers 
Klaar-Over-Je-Mee?  
Met een prettige groep is afgelopen jaar het oversteken bij de 
Harmelinkstraat/Elskampweg en op de Butzelaarstraat goed verlopen. Ze staan 
er zeker niet voor niets! Er is vaak drukte op de kruispunten, door 
(vracht)auto’s en landbouwverkeer, juist op de momenten dat de school begint 
of uitgaat. Dan vallen die oranje jassen goed op en kan er veilig worden 
overgestoken.   
 
Wellicht is het een idee om ook te gaan Klaar-overen bij Kruispunt Mol 
(Wispelweg/Lemelerweg). Steeds meer kinderen komen alleen uit de Borgwijk 
via dit kruispunt naar school.   
 
Dus geef je op! De klaarovergroep is op zoek naar nieuwe mensen. Het zou 
mooi zijn als ouders rondom kruispunt Mol zich opgeven voor deze groep. Ook 
doordat kinderen nu naar de bovenbouw gaan zoeken we nu nieuwe brigadiers 
van onderbouw kinderen, die vrijdag 12.00uur voor hun rekening willen 
nemen.   
Wat houdt het in?  
-In een uurtje word je door de wijkagent opgeleid tot verkeersbrigadier. 
Hiervoor krijg je een bewijs en daarmee ben je verzekerd mocht er iets 
gebeuren.  
-In overleg met alle brigadiers maken we een rooster, waarin iedereen 1 of 2 
momenten zich inroostert. Het kan ook dat je flexibel bent, dat je liever niet 
ingeroosterd wilt worden maar reageert als een brigadier een keer niet kan.  
-je wordt opgenomen in de appgroep waarin handig geruild kan worden.   
 
Wil jij je een moment hiervoor inzetten?   
Meld je dan bij Irene van der Vegte (06 44128561). Dan kan alles voor de 
zomervakantie nog geregeld worden en starten we het nieuwe schooljaar weer 
veilig.  

Belangrijke data 
 
data 
2 en 4 juli 
 
9 juli 
 
10 juli 
 
12 juli 

activiteit 
IEP-gesprekken 
groep 7 
Afscheidsavond 
groep 8 
Uitzwaaien groep 8 
(12.15 uur) 
Laatste schooldag, 
kinderen 12.00 uur 
vrij. Start 
zomervakantie! 

dinsdag 2 juli 2019 
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Kamp 
Groep 8 heeft een fantastisch kamp gehad in Lochem, we hebben heerlijk genoten van alle activiteiten en 
het weer werkte goed mee! Helaas kwam er ook een einde aan. Nu kunnen we nog even genieten van alle 
foto’s! 
 
Schoolreisjes 
Groep 6+7 
Wij zijn met groep 6 en 7 op schoolreisje geweest naar Nemo en een rondvaart door de Amsterdamse grachten. We 
gingen in de bus naar Nemo het was gezellig in de bus. Toen waren we bij Nemo en daar kregen we eerst uitleg over 
Nemo. Daarna gingen we in het gebouw Nemo. En daar kon je proefjes doen en andere leuke dingen. Toen we klaar 
waren gingen we een souvenirtje kopen, daarna hebben we een broodje aan het water gegeten. Daarna gingen we 
een rondvaarttocht maken met informatie over Amsterdam dat duurde een uur. Na de rondvaarttocht stapten we 
de bus weer in. In Apeldoorn bij de Veluwe gingen een patatje en een ijsje eten en je kon er heel leuk spelen. Daarna 
gingen we naar huis toe.  
 
Geschreven door: Mart, Noortje.  
Groep 7 basisschool Esmoreit  
 
Groep 3+4 
Bij het schoolreisje gingen we zwemmen. en van de disco glijbaan. En er was een heel groot zwembad. En we 
hebben bommetjes gedaan. naar het zwemmen gingen we patat eten en drinken . naar het patat mochten we 
spelen. toen we nog in het zwembad zaten ging het onweren en regenen. We hebben ook Basketbal en voetballen 
en van de kabelbaan dicht bij de kabelbaan was er een palen quiz  aan het eind mochten we nog een ijsje. Toen 
gingen we met de auto naar school. 
 
Geschreven door Nikki,Myrthe en  Danitsja. 
 
Afsluiting schooljaar 
Het einde is bijna inzicht, nog een aantal dagen en dan is het zomervakantie! Om de vakantie goed te beginnen en 
het schooljaar samen af te sluiten is er vrijdag 12 juli vanaf 11.30 uur op het schoolplein de mogelijkheid om samen 
een kopje koffie te drinken. Voor de kinderen zal er nog iets lekkers zijn! Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd! 
 
Team Esmoreit en Ouderraad. 
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E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb  
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want 
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 
tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor   het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google 
Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 50 e‐books. Winactie Om het lezen deze 
vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete 
e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op 
www.vakantiebieb.nl. 
 

 
 
Jeugdbibliotheek.nl 
Jeugdbibliotheek.nl is een website van de Koninklijke Bibliotheek, speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0-18 jaar. 
Hier vinden kinderen alles wat de bibliotheek te bieden heeft rondom Lezen en Weten. 
We lichten boeken of series uit en attenderen kinderen en jongeren erop dat ze e-books en luisterboeken kunnen 
lenen bij de bieb. Daarnaast bieden we informatie voor het maken van een werkstuk of spreekbeurt. 
Op Jeugdbibliotheek.nl doen wij er alles aan om het lees- en weetplezier van kinderen en jongeren te bevorderen. 
Maar het werkt natuurlijk het beste als ze dat ook vanuit thuis of school meekrijgen. Kijk daarom zelf ook eens rond 
op Jeugdbibliotheek voor interessante bronnen. Wilt u tips hoe u kinderen kunt helpen om meer te lezen? Kijk dan 
op de volgende websites. 
Voor ouders: 

 0-4 jaar: starten met voorlezen via Boekstart 

 4-18 jaar: leesplezier voor thuis via de Bibliotheek op school 

 12-18 jaar: ondersteun je kind bij het lezen voor school 

 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.boekstart.nl/
http://www.debibliotheekopschool.nl/
https://www.lezenvoordelijst.nl/ouders/
https://www.youtube.com/watch?v=fw70nLbtl0M


 
 
Leesluikjes van Zwijsen 
Tijdens de vakantie kunnen kinderen in groep 1 t/m 4 van de basisschool iedere dag GRATIS een luikje openen met 
daarin een leuke verrassende activiteit die te maken heeft met lezen: een leuk leesfragment, een spelletje of een 
mop. Met deze zomerse adventskalender wordt lezen in de vakantie een feest! Schrijf je dan nu alvast in op de 
pagina leesluikjes  
https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in 
De bieb op school 
Na alle bovenstaande mogelijkheden om in de zomer te kunnen lezen, mag je van de bieb op school ook drie boeken 
meenemen naar huis in de zomervakantie om lekker te kunnen lezen. Deze boeken mag je dan gelijk na de vakantie 
weer inleveren, zodat we na de vakantie ook weer genoeg boeken hebben om op school te kunnen lezen.  
Zomerbingo 
Dit jaar is er weer een zomerleesbingo. De kinderen krijgen van hun juf of meester een zomerleesbingokaart mee 
naar huis. Hierop staan allemaal plekken waar de kinderen kunnen lezen. Het is de bedoeling dat de kinderen 
minimaal 10 minuten (samen-)lezen op elke gekke plek. Volle bingokaarten mogen na de zomervakantie ingeleverd 
worden bij hun juf of meester. Deze kinderen krijgen dan een klein prijsje van hun juf of meester in de klas. Graag 
zien we ook een foto van de leukste of gekste plek waar wordt gelezen. De foto’s mogen vóór dinsdag 20 augustus 
2019 gemaild worden naar esmoreitzomerlezen@outlook.com. De 5 leukste foto’s krijgen tijdens de opening van het 
schooljaar een prijsje.  
  

Lekker lezen in de vakantie voor kinderen 

www.vakantiebieb.nl 

www.ploegsma.nl/thema/mees-kees/ 

www.leeskracht.nl 

www.rianvisser.nl/portfolio/apps/ 

 

Lekker lezen in de vakantie voor ouders! 

www.leesditboek.nl 

www.vakantiebieb.nl 

 
 

  

https://www.landvanlezen.nl/leesluikjes
https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in
mailto:esmoreitzomerlezen@outlook.com
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.ploegsma.nl/thema/mees-kees/
http://www.leeskracht.nl/
http://www.rianvisser.nl/portfolio/apps/
http://www.leesditboek.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=42SR8daq3LI


 



 


