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Belangrijke data
Personele ontwikkelingen
Het aantal leerlingen op Esmoreit daalt, dit heeft tot gevolg dat volgend
schooljaar een collega niet meer op Esmoreit werkt maar op een andere
school van mijnplein. Daar is een grondige procedure aan vooraf gegaan.
In februari heeft de directie met alle leerkrachten gesproken over
eventueel werken op een andere school. Deze gesprekken gaven helaas
geen inzicht en daardoor geen gegronde argumenten voor vrijwillige
mobiliteit van een collega. Daarna heeft school de procedure
onvrijwillige mobiliteit gevolgd. Consequentie hiervan is dat Anouk
Nijenhuis volgend schooljaar niet meer op Esmoreit werkt. Dat is voor
school erg jammer. Anouk is een zeer betrokken leerkracht die
pedagogisch erg sterk is en daarmee zorgt voor een klimaat waarin de
kinderen volop kunnen groeien in hun ontwikkeling, kennis en
vaardigheden. Anouk gaat komend schooljaar naar de St. Bernadette in
Heeten. Daar zijn zij erg blij dat Anouk hun team komt versterken. Op de
St. Bernadette wordt ook gewerkt vanuit het onderwijsmodel van
VierKeerWijzer. Anouk kan daar, met haar creatieve ideeën, een mooie
impuls geven. Ook op het pedagogische vlak zal zij een inspirerend
voorbeeld zijn voor haar nieuwe collega’s. Voor Anouk betekent de
overstap dat zij nu een volledige aanstelling krijgt. Op Esmoreit werkte zij
drie dagen en daarnaast werkte zij twee dagen met een tijdelijke
uitbreiding vanwege o.a. vervanging i.v.m. ouderschapverlof. Anouk
heeft echt moeten wennen aan het idee dat zij volgend schooljaar niet
meer bij ons zal werken. Zij voelt zich sterk verbonden met de kinderen,
de collega’s en de ouders van Esmoreit. Aan het eind van dit schooljaar
zullen we haar op een mooie en goede wijze uitzwaaien. Hierover wordt
u nog geïnformeerd. Wij weten zeker dat zij in Heeten snel gewend zal
zijn. Wij wensen haar heel veel plezier en alle goeds!
Ouderavond Slimfit
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zal donderdag 13 juni een
gezamenlijke ouderavond van OR/MR en school georganiseerd worden. Het
team is bezig met de scholing via Slimfit, waarin het gaat over hoe gaan we in
de toekomst ons onderwijs organiseren, wat hebben de kinderen nodig in de
toekomst? Er zal nog een extra uitnodiging komen voor alle ouders/verzorgers.
Noteer het alvast in de agenda!

Kamp
Groep 8 gaat aan het einde van hun basisschooltijd natuurlijk weer op
kamp, dat gaat gebeuren op dinsdag 18 juni tot en met vrijdag 21 juni.
De kinderen zijn er al helemaal klaar voor en hebben er veel zin in!

data

activiteit

ma. 10 juni

vrij, 2e pinksterdag

wo. 12 juni

Leerlingen vrij,
evaluatieplanningsvergadering.

di. 18 t/m 21
juni

Schoolkamp groep 8

wo. 19 juni

Schoolreisje gr. 3-4

wo. 26 juni

Schoolreisje gr. 5-6-7

di. 2 + do. 4
juli

Gesprekken groep 2-6
op verzoek leerkracht
of ouders.

2, 3, en 4 juli

Gesprekken IEP + VO
groep 7

do. 4 juli

Schoolreisje gr. 1-2

di. 9 juli

Afscheidsavond groep
8

vr. 12 juli

12.00 uur start
zomervakantie

Meesters- en juffendag
Afgelopen woensdag hebben wij de meesters- en juffendag gehad. We gingen picknicken op de
dagcamping. Eerst ging je je groepje ophalen en daarna ging je zelf je picknick klaarmaken, zoals
komkommer snijden, soesjes klaarmaken en fruitspiesjes maken. Daarna liep je met je groepje richting de
dagcamping en daar gingen we dan de spullen opeten. Na de picknick gingen we nog spelen op de
camping. We kregen ook nog een lekker ijsje. We hadden leuk speelgoed meegenomen om mee te spelen.
Het was een geslaagde, gezellige dag!
Melle & Eva, groep 8
Evaluatie- planningsvergadering
Volgende week woensdag 12 juni, zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan de evaluatieplanningsvergadering. Op deze dag gaan we terugkijken op het afgelopen schooljaar en alvast
vooruitkijken naar het komende schooljaar.
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. 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.

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.

