Nieuwsbrief 3
Vrijdag 3 oktober 2014
Volg ons op

: @kbsEsmoreit

Belangrijke data
9 oktober
13 t/m 17 oktober
16 oktober
25 oktober
3 november
7 november

Vergadering leerlingenraad 13.00 uur -14.00 uur
Herfstvakantie
Schoolvolleybaltoernooi groep 5/6 Tijenraan
Vormsel groep 8, 19.00 uur
Studiedag Vierkeerwijzer, kinderen hele dag vrij
Nieuwsbrief 4

Personele zaken
Deze week is juf Rosalie weer begonnen in groep 5b, haar zwangerschapsverlof zit erop! Dit betekent dat juf Iris niet
meer bij ons op school is. Juf Iris, hartstikke bedankt! In verschillende klassen zijn ook stagiaires van de Katholieke
Pabo Zwolle begonnen, dit zijn 1e en 2e jaars studenten. We wensen hen allen een leuk en leerzame stage.

Informatie
Studiedagen in het schooljaar 2014-2015
Vierkeerwijzer:
 Maandag 3 november 2014
studiedag; kinderen hebben deze dag vrij.
 Donderdag 23 april 2015
studiemiddag; kinderen hebben deze middag vrij.
 Maandag 8 juni 2015
studieochtend; kinderen hebben deze ochtend vrij.
Mijnplein-studiedag: professionele Leergemeenschap: opbrengstgericht werken
 Woensdag 22 oktober;
groep 5/6; kinderen wel naar school
Pedagogische Tact
 Woensdag 18 februari 2014
studiedag; kinderen hebben deze dag vrij. Onder voorbehoud!!
 Woensdag 13 mei 2014
studiemiddag; kinderen gaan de ochtend wel naar school.
Onder voorbehoud!!

Thema’s Vierkeerwijzer
Als school vinden wij het belangrijk dat ouders bij school betrokken zijn en dat wij gebruik maken van uw expertise
en kennis. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die aan de thema’s van 4 x wijzer, die de aankomende periode aan
bod komen, kunnen bijdragen. Daarbij denken we aan mensen die beroepen uitvoeren die bij een thema passen en
hier op school wellicht over willen vertellen, mensen die een hobby hebben wat bij een thema past of andere
aanvullingen. Misschien hebt u wel materiaal of spullen die goed bij een thema kunnen. Vindt u het leuk om eens bij
een thema mee te doen op wat voor wijze dan ook, laat dit dan weten aan de desbetreffende groepsleerkracht of
stuur een mailtje! Er is niets leukers dan dat kinderen ook van ouders leren! Hieronder ziet u de lijst met de thema’s
die de komende periode aan bod komen in de verschillende groepen.
Groep 1+2
Herfst
Groep 3
de supermarkt
Groep 4
Tijd
Groep 5a+5b
Oma’s tijd / Eten en drinken
Groep 6
Herfst / Romeinen
Groep 7
Stad in de Middeleeuwen
Groep 8
Afrika
Kom gerust eens binnen lopen om een kijkje te nemen of volgt de site en Twitter!
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Zonnestroom
De hele school is druk bezig geweest met Zonnestroom. Door de
komst van de zonnepanelen hebben we een week lang aandacht
besteed aan de zon en energie. Met allerlei leuke proefjes,
opdrachten en filmpjes weten de kinderen nu alles over zonneenergie. Via het beeldscherm in de gang kunnen de kinderen ook
volgen hoeveel de zonnepanelen precies opleveren en hoeveel
stroom we binnen school gebruiken. Een mooie manier om
kinderen bewust te maken van energieverbruik.

Leerlingenraad
In de vorige nieuwsbrief heeft de leerlingenraad zich al even laten horen en inmiddels zijn ze hard aan het
werk geweest. Uit de twee groepen 5 zijn twee nieuwe leden gekozen om plaats te nemen in de
leerlingenraad, dit zijn geworden uit 5a Isa Tielbeke en uit 5b Niels Dijkman. Heb je ideeën voor de
leerlingenraad, wil je wat zeggen of weten, dan kun je natuurlijk de kinderen vragen, maar mailen kan ook,
leerlingenraad@basisschoolesmoreit.nl. Op de foto de leerlingenraad voor dit schooljaar!

De bieb op school
De schoolbieb is bijna ingericht, met hulp van vele ouders is het bijna gereed om
geopend te worden. Dit gaan we doen op woensdag 9 oktober, om 8.45 uur zal dan de
officiële opening zijn van de Esmoreit schoolbieb! Op het schoolplein is iedereen dan
van harte welkom om de opening mee te maken! Er zal bij de opening ook een echte
kinderboekenschrijfster aanwezig zijn, Karin de Graaff zal in de onderbouw gaan
voorlezen en vertellen, in de bovenbouw vertelt ze over het vak schrijfster en kunnen
kinderen allerlei vragen stellen.
De bieb zal geopend zijn op dinsdagen van 8.30 uur – 9.15 uur en donderdag van 15.00
uur – 15.45 uur. Kinderen kunnen dan (samen met ouders) boeken lenen om thuis of op
school te lezen. De uitleen zal starten na de herfstvakantie. Met de bibliotheekkaart kan
je in alle Overijsselse bibliotheken boeken lenen.
Hieronder een berichtje van de bibliotheek Raalte:
Beste ouders,
Voor alle kinderen hebben wij gezorgd dat ze straks in de schoolbibliotheek boeken kunnen gaan lenen. Was uw kind
nog niet lid van de Bibliotheek Raalte , dan krijgt uw kind over enkele weken een bibliotheekpasje, waarmee hij/zij
boeken kan lenen in zowel de schoolbibliotheek als bij de Openbare Bibliotheek.
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Let op: was uw kind al wel lid van de Bibliotheek Raalte, dan is er een kleine aanpassing gedaan aan het
abonnement. Het gevolg hiervan is dat een eventueel door uzelf ingesteld wachtwoord gereset is naar de originele
pincode. Inloggen kan alleen nog met deze pincode, een viercijferige code bestaande uit geboortedag en de laatste
twee cijfers van het geboortejaar van uw kind.
Voor het gebruik op school is het overigens handig als er géén wachtwoord wordt ingesteld.
Met vriendelijke groet,
de Bibliotheek Raalte

Opening Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we op het schoolplein op een feestelijke manier de Kinderboekenweek voor
dit jaar geopend. Met recht een feestelijke opening, want het thema van dit jaar is ‘FEEST’. De komende
week zal in de groepen aandacht aan de Kinderboekenweek worden besteedt. Houd de website en Twitter
in de gaten!

Bonnetjes Bruna
Mocht u deze Kinderboekenweek nog bij een Bruna-vestiging boeken kopen wilt u dan de kassabon goed bewaren
en meegeven naar school? Bruna is namelijk een actie gestart waarbij scholen voor 20% van het aankoopbedrag van
de kassabon boeken mogen aanschaffen. Dus hoe meer kassabonnen, hoe hoger het bedrag waarvoor we boeken
kunnen aanschaffen, die we dan kunnen gebruiken in onze schoolbieb. Gooi de kassabon dus niet weg, maar lever
het in bij de juf of meester!

Gezinsviering
Zaterdag 4 oktober is er om 19.00 uur een gezinsviering, deze staat in het teken van dierendag.
Daarom zou het leuk zijn dat de kinderen een knuffel meenemen naar de kerk.
En deze eerst even bij je houden en in de viering worden ze bij elkaar gelegd, maar dat hoor je wel.
De Singing Stars hebben druk geoefend om weer mooi liedjes te laten horen.
Dus kinderen neem je ouders , opa’s en oma’s mee, zodat we jullie allemaal weer mogen begroeten.
Werkgroep gezinsvieringen.

Nieuws van de verkeerscommissie
Landbouwverkeer
Let op ze zijn er weer, de tractoren en maiskneuzers, om het maïs te oogsten. Denk aan uw eigen veiligheid en die
van uw kinderen. Ga niet naast elkaar fietsen of stop desnoods op een veilige plaats en laat deze grote machines
passeren. Contact maken met de bestuurder door te zwaaien, dan heeft hij jullie tenminste gezien. Liever iets te laat
op je afspraak dan …..
Ook nog even aandacht voor het volgende: De dagen worden korter, DENK AAN DE HESJES!
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Ook als je naar je hobby en/of sport gaat.
Verkeersbrigadiers
Naar aanleiding van onze vorige oproep voor verkeersbrigadiers is er één nieuwe aanmelding binnengekomen. Wat
zou het fijn zijn als we er nog een paar ouders bij krijgen die ook willen brigadieren! Met name de ouders van
kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 willen we hierbij oproepen om zich aan te melden. Of misschien wel de
buurvrouw, oppas of oma. Iedereen die wil, mag helpen. Misschien wil je wel één keer in de twee weken; ook dat
kan. De enige voorwaarde is dat je van tevoren een instructie volgt van ongeveer een uur. Kom eens informeren wat
het inhoudt, als je twijfelt.
Bedankt
Regelmatig wordt er aandacht gevraagd voor het informele eenrichtingsverkeer op de Wispelweg. Daar blijkt goed
gehoor aan te worden gegeven want er komen in ieder geval bij ons geen klachten meer binnen. We willen iedereen
bedanken voor het inrijden van de Wispelweg vanaf de zijde van Spoolder.
Voorstellen nieuwe verkeersouder
Raymond Veltmate is de nieuwe verkeersouder, hij is de opvolger van Gerda Seine. Samen met Marinka Kortstee, de
andere verkeersouder, is hij het aanspreekpunt voor allerlei zaken op verkeersgebied. Ook organiseren de
verkeersouders allerlei projecten die te maken hebben met verkeersveiligheid. Heeft u opmerkingen over
verkeersveiligheid of een ideeën op dit gebied, dan kunt u één van de verkeersouders benaderen.

Nieuwsbrief thuis direct in de mailbox?
Wilt u de nieuwsbrief direct in uw eigen mailbox ontvangen? Dat kan.
Op de site van de school klikt u op de knop nieuws. Op de nieuwe pagina die verschijnt, klikt u op aanmelden.
U vult in de velden uw gegevens in en klikt op verzenden. Zodra de sitebeheerder uw aanmelding heeft geactiveerd,
krijgt u de nieuwsbrief automatisch als pdf-bestand in uw mailbox.

Kopie voor de volgende nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 7 november 2014.
Hebt u een mededeling, een leuk verhaal, foto’s of oproepen dan kunt u dit uiterlijk 5 november
mailen naar esmoreit@mijnplein.nl o.v.v. nieuwsbrief.

Wispelweg 15, 8105 AA Luttenberg 0572-301623 esmoreit@mijnplein.nl www.basisschoolesmoreit.nl

