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   Nieuwsbrief 2  
        

                 
Maandag 3 oktober 2016 

Belangrijke data 
Donderdag  
29 september,  
6, 13 en 27 oktober 

Oriëntatielessen leerorkest in groep 5 

Maandag 5 oktober Start Kinderboekenweek 

Vrijdag 7 en zondag 9 
oktober 

techniekdagen 

Maandag 17 t/m  
vrijdag 21 oktober 

herfstvakantie 

Woensdag 26 oktober Studiedag mijnplein  

Zaterdag 5 november 18.00 uur vormsel groep 8 

Maandag 7 november Nieuwsbrief 3 

 
Dit schooljaar verschijnen de nieuwsbrieven ook weer op maandag. Op welke data de nieuwsbrieven op de site 
komen te staan en via de mail worden verspreid kunt u zien op de kalender. De kalender vindt u op de site. 
Globaal kunt u aanhouden dat steeds de eerste maandag van de maand (mits een schooldag) de nieuwsbrief 
verschijnt. 

 
Informatie 
Studiedagen in het schooljaar 2016-2017 
 
Mijnplein-studiedag voor alle leerkrachten 
 Woensdag 26 oktober 2016  08.30-19.30 uur; kinderen hebben deze dag vrij. 

Vierkeerwijzer: 
 Woensdag 17 mei 2017   terugkomdag Vierkeerwijzer; o.a. klasbezoeken in de  

      kinderen gaan gewoon naar school  
Evaluatie-planningsvergadering   
 Woensdag  14 juni    kinderen hebben deze dag vrij. 

Deze data staan ook op de kalender van de site. 
Overige studiedagen staan allemaal gepland op de middagen na schooltijd. 

 
‘Extra’ verlofdagen 
De maatschappij vraagt een steeds grotere flexibele inzet van werknemers. Dit 
werkt door in de verlofaanvragen van ouders voor hun schoolgaande kinderen. 
Met name de aanvragen voor weekendjes weg, of een dagje vrij, laten een 
stijgende lijn zien. Aanvragen die school momenteel niet kan en mag 
goedkeuren. 
De huidige verlofregeling is vastgelegd in de onderwijswet uit 1969 en niet 
goed meer aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Dit blijkt uit de 
instelling van experimenteerscholen, die met flexibele schooltijden mogen 
werken. Het blijkt ook uit de geluiden vanuit de onderwijsraad en politieke 
partijen betreffende snipperdagen voor kinderen. Uit contact met de AVS 
(Algemene Vereniging voor Schoolleiders) is ook gebleken dat dit onderwerp 
zeer actueel is. School wil graag aansluiten bij de maatschappelijke 

verlof 
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ontwikkelingen en ziet kansen om flexibeler om te gaan met de huidige verlofregeling (onderwijswet 1969). 
School heeft het aantal lesuren voor alle leerlingen voor de acht schooljaren doorberekend. Ook is er grondig 
gekeken naar het aantal ononderbroken schoolweken. Wij hebben geconcludeerd dat alle leerlingen ruimschoots 
aan de uren komen die door de overheid zijn vastgesteld. 
Daarom start Esmoreit dit schooljaar (2016-2017) met het experiment ‘extra dagen’ in overleg met het bestuur van 
mijnplein en de onderwijsinspectie. Alle kinderen hebben dit schooljaar maximaal twee ‘extra dagen’. Dit zijn geen 
verplichte vrije dagen of dagen waar de kinderen recht op hebben. Het zijn dagen die ouders de mogelijkheid 
biedt om een ‘extra dag’ aan te vragen. School zal deze aanvragen, mits met goede reden(en) onderbouwd, 
honoreren. Voorwaarde is dat de aanvraag uiterlijk twee weken voor de verlofdag is aangevraagd bij de directie 
middels het invullen van de rechterkolom op het verlof-aanvraagformulier (achter in de schoolgids en op de 
schoolsite). Dit heeft te maken met de organisatie en planning in de groepen. 
Met dit experiment kunnen ouders zelf bepalen of en wanneer zij een verlofdag voor hun kind willen aanvragen. Het 
biedt ouders de mogelijkheid om verlof te vragen voor situaties die nu niet kunnen, bijvoorbeeld: dat weekendje 
weg of die bruiloft/verjaardag van een nabij familielid of goede vriend.  
School administreert zorgvuldig het aantal aangevraagde ’extra dagen’, zodat het aantal van maximaal 2 niet zal 
worden overschreden. 
Het gemiste lesprogramma wordt middels de weektaak en tijdens het zelfstandig werken gecompenseerd. 
School en het bestuur zullen bij het ministerie van OCW formeel om dispensatie vragen. Dit omdat er op dit moment 
op het ministerie wordt nagedacht over varianten van flexibele schooltijden en dat onze variant wellicht goed 
binnen de mogelijkheden valt. Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 zal school het experiment m.b.t. deze 
‘extra dagen’ evalueren en terugkoppelen aan het bestuur van mijnplein en de onderwijsinspectie. Hierbij valt te 
denken aan: 
     1. het percentage ouders dat er gebruik van heeft gemaakt 
     2. hoeveel procent één dag en hoeveel procent twee dagen heeft aangevraagd 
     3. de percentages per groep 
Mocht u vragen hebben over deze mogelijkheid van ‘extra’ verlofdagen, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
directie. 

 
Kennismakingsavonden 
Dit schooljaar hebben wij in alle groepen voor het eerst een kennismakingsavond voor ouders en leerkracht 
georganiseerd. De uitnodiging en de invulling van de avond was ‘vrij’. Dit was best wel even wennen voor zowel de 
leerkrachten als de ouders. Deze avonden heeft het team geëvalueerd. Het bleek dat de bedoeling van de avond nog 
niet voor alle ouders even duidelijk was en ook de leerkrachten waren nog wat zoekende naar wat een goede 
werkwijze was. Wel bleek dat het prettige manier was om met elkaar in gesprek te komen ( o.a. over opvoedkundige 
vragen) en dat het een mooie kans biedt om de samenwerking tussen ouders onderling en ouders en leerkracht(en) 
te bespreken en te verstevigen. Dit heeft ons doen besluiten om ook volgend schooljaar deze avonden te 
organiseren. Daarna evalueren wij of het jaarlijks organiseren van deze avonden gewenst en daardoor ook zinvol is. 

Studiemiddag begrijpend lezen. 
Woensdag 5 oktober hebben de leerkrachten samen met de leerkrachten van de ST. Cyriacus, de Horizon, de Dolfijn 
en de St. Bernadette een studiemiddag op Esmoreit. Zij krijgen dan informatie over close reading. Een techniek die je 
bij begrijpend lezen kunt toepassen. Het komt er kort op neer dat je de tekst meerdere keren leest en je steeds meer 
op de details in de tekst gaat focussen. 
Daarnaast is er voor de leerkrachten gelegenheid om Vierkeerwijzer te bespreken en zelfgemaakte teksten bij de 
thema’s uit te wisselen. 

Schoolbezoek 
Dinsdag 11 oktober komen enkele leerkrachten van de Dolfijn uit Heino bij ons op school kijken hoe wij werken met 
Vierkeerwijzer. De adjunct van de Dolfijn is vorig schooljaar een middag wezen kijken en was zeer enthousiast. Zij 
zijn aan het onderzoeken of dit onderwijsmodel ook bij hun op school kan worden ingevoerd. 
Wij vinden het erg leuk dat de school enthousiast is en willen hen graag laten zien en ervaren hoe de kinderen en 
leerkrachten werken tijdens Vierkeerwijzer. 
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Mijnplein studiedag 
Woensdag 26 oktober komen alle leerkrachten van de 22 mijnpleinscholen in Zwolle bij elkaar. 
Na een inleiding over drie thema’s; 1. Wat moeten onze kinderen leren? 2. Hoe organiseren wij dat leren? 3.En Wat 
doet het met ons denken en ons brein? Gaan alle leerkrachten op bezoek bij diverse bedrijven. 
Aan het eind van de dag komt iedereen in Zwolle weer samen voor de afsluiting. 
Het doel van deze dag is dat wij (leerkrachten basisonderwijs) buiten onze kaders van het basisonderwijs kijken en 
dat wij door de gesprekken en bezoeken ons een beeld gaan vormen van hetgeen o.a. bedrijven (de maatschappij) 
van hun toekomstig personeel gaan vragen en hoe het basisonderwijs hier een goede basis voor kan leggen. 

 
De bieb op school 
Het nieuwe schooljaar is al weer even van start. In de vorige nieuwsbrief zijn per abuis de verkeerde openingstijden 
vermeld.  
De bieb is elke dag geopend van 8:15 uur tot 14:45 uur. Alleen op woensdag is de bieb open tot 13:00 uur. 
Leerlingen kunnen zelfstandig of met ouder/begeleider een boek lenen voor thuis. In verband met een niet al te 
grote collectie op school geldt de regel ‘1 boek voor thuis en 1 boek voor school’ nog steeds.  
Nieuwe leerlingen krijgen zo spoedig mogelijk een eigen pasje zolang ze zelf nog geen lid zijn van de bieb. Om op 
school een boek te lenen, is geen pasje nodig. Het biebpasje is voor gebruik bij openbare bibliotheken.  
 

Kinderboekenweek 2016 
5 oktober is het weer zover: Kinderboekenweek 2016 gaat van start! 
Dit keer staat het geheel in het teken van opa’s en oma’s in kinderboeken. Het thema heet: Voor altijd jong! 
Ook bij ons op school zullen wij hier weer aandacht aan besteden door leuke activiteiten in de groepen te 
organiseren.  
Dit jaar is er een fotowedstrijd. Hoe kunnen kinderen hier aan meedoen? 
De kinderen maken een selfie met hun lievelingsboek samen met hun opa en/of oma. Print de foto uit op A4- 
formaat en lever deze uiterlijk woensdag 12 oktober in bij de leerkracht. De foto wordt dan opgehangen op de  
Wall of Selfies op het leerplein. De leukste/grappigste/origineelste/mooiste selfie wordt beloond met een 
boekenbon. Vrijdag 14 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. 
 

Schrijver en illustrator Harmen van Straaten op bezoek 
Tijdens de Kinderboekenweek komt schrijver en illustrator Harmen van Straaten een bezoek brengen aan de 
groepen 5 en 6 op Esmoreit. Tijdens dit bezoek vertelt hij over de Kinderboekenweek, over zijn werk en hij gaat iets 
interactiefs met de kinderen doen. Ook is er volop gelegenheid voor de kinderen om vragen te stellen. 
 

Sparen voor de schoolbieb 
Om de collectie in onze bieb aan te vullen heeft de Bruna een leuke actie tijdens de Kinderboekenweek. Wanneer u 
tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij de Bruna, kunt u de bon daarvan inleveren op school. School 
verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode 3 t/m 16 oktober 2016. School krijgt dan 20% van het totale 
kassabonbedrag om nieuwe leesboeken uit te zoeken voor de schoolbieb. Wij hopen dat er veel bonnen binnen 
komen! 
 

Leesbevordering in de groepen 
Alle groepen bij ons op school maken gebruik van de bieb op school en in de groepen wordt  volop (voor-)gelezen. 
Naast de bieb op school lenen wij ook projectcollecties (collecties die bijvoorbeeld bij het thema van de 
Kinderboekenweek aansluiten of bij thema’s van 4xwijzer). 
Ook lenen wij leesbevorderingsprojecten. Zo heeft groep 1 al een verteltheater, groep 2 het project ‘Voorlezen is 
leuk’ waarbij ook het thuis samen lezen wordt betrokken. Groep 3 heeft ‘het letterwinkeltje’, groep 4 krijgt dit 
schooljaar nog Mikki Maker, groep 5 is begonnen met ‘het boekenbal’, groep 6 gaat na de voorjaarsvakantie 
meedoen met het ‘leesvirus’ en groep 7 en 8 doen mee aan de voorleeswedstrijd. Zo heeft elke groep dit jaar een 
leuke leesbevorderingsactiviteit.  
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100 jaar Roald Dahl 
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Roald Dahl is geboren. Om die reden is dit jaar bijvoorbeeld ook 
de film van ‘De GVR’ uitgebracht. Om 100 jaar Roald Dahl te vieren is er een educatief boekje 
uitgebracht. Hierin komen de leerlingen op een aansprekende en vrolijke manier meer te weten 
over het werk van Roald Dahl en zijn vaste illustrator Quentin Blake. De leerlingen van de 
bovenbouw zullen hier mee aan de slag gaan.  
 

Techniekdagen 
Vrijdag 7 (18.00-21.00 uur) en zondag 9 oktober (11.00-16.00 uur) zijn er weer de techniekdagen. Diverse bedrijven 
hebben dan hun deuren geopend zodat kinderen en hun ouders deze bedrijven kunnen bezoeken. Op school zijn de 
kinderen in de bovenbouw al een kleine twee weken bezig met het uitdagende thema ‘techniek bewust en slim 
gebruiken’. Er wordt gekeken naar techniek in hun eigen leven, bijv. internet, recycling, 3d printen etc. 
Ook hebben in de lesbrief verschillende bedrijven vragen aan de kinderen gesteld. Ook zijn er werkstukopdrachten, 
zo mogen kinderen o.a. de laars van het jaar 2050 ontwerpen, of een auto in het jaar 2100 tekenen of knutselen, of 
ze kunnen met sketch up hun droomhuis ontwerpen, of deze ook echt knutselen.  
Het is een leuk en fantasie (of visionair) onderwerp, waar kinderen echt leuke ideeën over hebben.  
De mooiste, beste, leukste werkstukken komen in de bedrijven te staan. Deze kunt u tijdens uw bezoek aan die 
bedrijven dus bewonderen.  
 

 
Nieuwe fietsjes 
De jongens van groep 1 hadden op school om 
twee extra fietsje gevraagd. Met twee fietsjes 
erbij konden er meer kinderen fietsen, vertelden 
zij. Hun aanvraag is gehonoreerd.  
Donderdag 22 september hebben Daan Loman, 
Kay Besten en Kay Langkamp de fietsjes 
gemonteerd en getest. 
Zij hebben dat zeer zorgvuldig gedaan en waren 
ook trots op het resultaat. Daarna hebben zij de 
fietsjes ‘officieel’ overhandigd aan de jongens van 
groep 1. Afgesproken werd dat alle kinderen van 
groep 1 en 2 erop mochten fietsen. 

 

Veiligheidshesjes 
 
Nu de dagen weer korter worden en ook de maisoogst is 
begonnen, is het belangrijk dat de fietsers ( m.n. 
kinderen) goed opvallen in het verkeer. 
Deze foto kregen we toegestuurd. Het laat nu al zien, ook 
al is het nog niet zo donker, hoe goed de kinderen met 
een veiligheidshesje zichtbaar zijn. 

U had deze goed zichtbare fietsers misschien al herkend. 
Het zijn de ‘Achterberg Kids’ 
 

Halloween 
Op 28, 29 en 30 oktober staat Luttenberg in het teken van Halloween. Op school wordt geen of weinig aandacht aan 
Halloween besteed, maar wij willen het wel middels deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen. De organisatie 
vraagt de kinderen of zij glazen potjes te verzamelen en eventueel qua versiering iets willen maken voor de Kidsrun.  
Denk daarbij aan spookjes of iets met pompoenen. De glazen potjes en wat kinderen eventueel thuis hebben 
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gemaakt, kunnen de kinderen vanaf 25 oktober op school inleveren. Donderdag 27 oktober worden die spullen door 
de organisatie van Halloween bij school opgehaald. 
Vrijdag 28 oktober is er ’s avonds een WitteWievenRun. 
We wensen de organisatie succes met dit evenement en voor de kinderen en ouders die mee gaan doen met 
Halloween een happy Halloween. 

Reunie 
Zaterdag 5 november komen de oud-leerlingen van klas 6 (schooljaar 1977-1978) de school bezoeken. 
School vind het erg leuk dat deze oud-leerlingen de school komen bezoeken. 
We zijn benieuwd naar hun reacties. 

 

 


