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Belangrijke data
Personeel
Juf Ellen Neppelenbroek
Juf Ellen is in de herfstvakantie bevallen!
Zij en Michel hebben samen een gezonde
dochter gekregen met de naam Linde.
We wensen hen samen veel geluk toe!
Juf Bea en meester Wouter
Juf Bea komt juf Niña vervangen tijdens haar verlof. Meester Wouter
loopt stage in groep 7. Hieronder stellen zij zich even voor!
Hallo allemaal!
Omdat ik per 5 november op maandag,
dinsdag en woensdag juf ben in groep 6 op
Esmoreit stel ik me graag aan jullie voor. Mijn
naam is Bea van Amerongen en ik ben 27 jaar.
Sinds deze zomer woon ik samen met mijn
vriend op de Boskamp. Daarvoor woonde ik in
Zegveld, een dorpje in de buurt van Woerden.
Daar woonde ik samen met mijn ouders en
broertje. Ik vond het daar heerlijk om te
voetballen en leuke dingen te doen met
vrienden. Dat eerste doe ik nu niet meer, het laatste natuurlijk nog wel!
Ik heb een aantal jaren met veel plezier gewerkt op een basisschool in
Utrecht. De kinderen daar kennen mij als een juf die houdt van hard
werken, positief zijn, een grapje tussendoor maken en waar je bij terecht
kunt als er iets is. Ik ga mijn best doen om dit ook bij jullie op school te
doen. Dit schooljaar heb ik her en der in de omgeving hier ingevallen en
zo ben ik bij jullie op school terecht gekomen. Ik heb er veel zin in om
samen met jullie een leuke en leerzame tijd op Esmoreit te hebben. Wil
je nog meer over mij weten? Kom dan gerust even langs, ik leer jullie ook
graag kennen!
Groeten juf Bea
Hallo,
Ik ben Wouter Rossing ben 21 jaar oud en woon in Dijkerhoek. Ik kom
een halfjaar stagelopen in groep 7. Ik ben een 3e jaars student
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Activiteit

10 nov.
20,22,27 nov.
4 dec.

Vormsel groep 8
15 min. gesprekken
Sinterklaasfeest
Esmoreit

onderwijsassistent op het Landstede in Raalte. Inmiddels zit ik wel in mijn 2e
verlenging. Verder voetbal ik in het 7e van vv Holten, bezoek ik graag concerten of
ga ik naar de keet. Inmiddels ben ik al een maand hier op school en heb het erg
naar mijn zin. Heeft u verder nog vragen dan kan u ze altijd stellen. Ik ben
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Sinterklaas
Ook dit jaar komt Sinterklaas ons op school bezoeken en wel op dinsdag 4 december.
De kinderen gaan deze dag gewoon tot 14.15 uur naar school. Deze dag gewoon eten en drinken mee naar
school. Alle ouders en geïnteresseerden zijn om 8.30 uur van harte welkom om de Sint in te halen.
De groepen 5 t/m 8 helpen de Sint en maken surprises voor elkaar. De lootjes zijn ondertussen getrokken.
De kinderen van deze groepen zijn gevraagd de surprises op donderdag 29 november mee naar school te
nemen om ze in de school tentoon te stellen.
Volleybaltoernooi groep 5 en 6
Op donderdag 25 oktober, in de herfstvakantie, was er een jaarlijks volleybaltoernooi.
Van de 30 teams van de gemeente Raalte is Esmoreit 1 vierde geworden. Heel Esmoreit heeft samen de
fairplaybeker gewonnen. Het was hartstikke gezellig en leuk om mee te doen!

Nieuws uit groep 8
Moskee
Wij zijn afgelopen vrijdag naar de moskee in Raalte geweest. Toen wij binnen kwamen moesten wij meteen
onze schoenen uit doen. Daarna gingen wij naar de gebedsruimte. In die gebedsruimte moesten wij op
onze knieën gaan zitten. Maar op een gegeven moment begon het pijn te doen aan je knieën en gingen we
gewoon zitten. De man van de moskee vertelde ons van alles over de ramadan, Allah, je mocht vragen
stelen enzovoort. Aan het eind van ons bezoek hadden ze ook nog Turkse pizza voor ons gebakken het was
heel lekker maar wel een beetje pittig.
Melle groep 8
Scool on Wheels
Als eerste kwamen ze bij ons in de klas om wat te vertellen over Scool on Wheels. Ze hebben ook wat
vertelt over hun zelf. Ze lieten ons een filmpje zien over bepaalde sporten die je kon doen als je een
handicap hebt. Daarna gingen we met ze allen naar de gymzaal. Daar hadden ze allemaal rolstoelen
klaargezet voor ons. Als eerste gingen we een paar oefeningen doen zoals over een mat heen. Daarna
gingen we een estafette doen. Toen dat klaar was gingen we met z’n allen basketbal spelen in de rolstoel
dat was best moeilijk en leuk. Er waren twee mensen een zat in een rolstoel die had zijn benen verlamd. De
andere man had een prothese.
Geschreven door Isa en Jimi.
Schoolfruit
In week 46 (de week van 12 november) starten we met schoolfruit. Op
woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit of groente in de
ochtendpauze. U hoeft op die dagen dus alleen drinken mee te geven voor in
de ochtendpauze en eten en drinken voor de lunch. Op veel scholen zijn dit
soort schoolfruitdagen een succes. Het is lekker, leerzaam en gezond. Kinderen

ontdekken nieuwe smaken en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Uit onderzoek blijkt dat
schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en groente eten.
Wat kunt u meegeven?
Op de dagen dat er geen schoolfruit gegeven wordt, kunt u uw kind fruit of groente meegeven. Bijvoorbeeld
een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met
snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker
en goed voor de smaakontwikkeling van uw kind.
De levering van schoolfruit aan school stopt in week 16 (de week van 19 april
2019). Meer informatie vindt u op: www.euschoolfruit.nl

Wil je graag leren breien en heb je zin in een gezellige middag?
Gemeenschapscentrum Elckerlyc en Zorggroep Raalte organiseren donderdag 15 november een
goedgemutste breicampagne in Luttenberg. Iedereen die het leuk vindt om te breien voor het goede doel
is welkom! Er worden kleine wollen mutsjes gebreid voor op de innocent smoothies. De smoothies worden
in de winkel weer verkocht en daarvan gaat 0,20 cent naar Het Nationaal Ouderenfonds. Eén miljoen
ouderen in Nederland is af en toe eenzaam, en tweehonderdduizend ouderen zijn zelfs extreem eenzaam.
Voor deze ouderen is het extra gezellig als ook kinderen van Esmoreit komen om mutsjes te breien. De
middag begint om 14:15 uur in de huiskamer van
Gemeenschapscentrum Elckerlyc .
Voor materiaal wordt gezorgd en het 1e kopje
koffie/thee/ranja met wat lekkers is van het huis. Iedereen is
welkom om te breien, ook al heb je het nog nooit gedaan er
is genoeg hulp om het je te leren.
Als je zin hebt om te gaan kan je je opgeven bij juf Ellen Rippe
op dinsdag, woensdag of donderdagmorgen.

