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   Nieuwsbrief 4  
        

                 
Maandag 2 november 2015 

 
Belangrijke data 

17,19 en 24 
november 

15 minutengesprekken; groep 1 t/m 4: ouders 
                                            Groep 5 t/m 8: ouders en kind 

4 december Sinterklaas op school 

7 december Nieuwsbrief 5 

 

Personele zaken 
Ellen en Michel zijn zaterdagavond de trotse ouders geworden van een prachtige zoon. Hij heeft de stoere naam Finn 
Neppelenbroek. We wensen Finn, Ellen en Michel een toekomst vol liefde, geluk, gezondheid en plezier. 

 
Informatie 
Studiedagen in het schooljaar 2015-2016 
Vierkeerwijzer: 
 Woensdag 28 mei 2016   terugkomdag Vierkeerwijzer; o.a. klasbezoeken 

Mijnplein-studiedag leerkrachten groep 7 en 8: professionele Leergemeenschap: opbrengstgericht werken 
 Woensdag 28 oktober 2015  13.00 – 17.00 uur 

Pedagogische Tact 
 dinsdag 12 januari 2016:   09.00-15.00 uur; kinderen hebben deze dag vrij 

 woensdag 23 maart 2016  14.00-20.00 uur 

Inspectiebezoek 
N.a.v. de tegenvallende eindopbrengsten heeft school een analyse gemaakt en een verbeterplan opgesteld. Ook 
heeft school de inspectie uitgenodigd voor een schoolbezoek. De inspectie komt 7 december voor een 
kwaliteitsonderzoek op school.  
Het onderzoek bestaat o.a. uit de onderstaande onderdelen: 

 Twee observanten ( directie, IB en/of leerkrachten ) voeren een deel van de ochtend samen met de twee 
inspecteurs een aantal lesobservaties uit.  

 Een feedbackgesprek met de directeur, de intern begeleider, een vertegenwoordiging van de leraren 
(afhankelijk van de schoolgrootte, maar in ieder geval iemand uit de onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw) en een vertegenwoordiging van het bestuur op 7 december.  

 Een gesprek met enkele leerlingen ( groep 5 t/m 8 ) 

 Een gesprek met enkele ouders. 

 Bestudering van documenten; o.a. vragenlijst zelfbeoordeling, verbeterplan. 
Wij ervaren het bezoek als een mooie kans om door derden kritisch naar ons onderwijs te kijken en tevens om 
onszelf te profileren en relevante onderwijszaken en ontwikkelingen aan de orde te stellen. 

 
 
Pedagogische Tact 
Woensdagmiddag 14 oktober hebben we onze derde bijeenkomst gehad van het traject pedagogische tact. 
Het was een goede bijeenkomst waarin respect’ centraal stond. 
Wij werden gesterkt in de gedachte dat pedagogisch tactvol handelen (zijn) van grote invloed is op het 
groepsklimaat. Hierbij is de rol van de leerkracht dat hij/zij open en eerlijk is en beschikbaar. Leerkrachten hebben na 
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deze bijeenkomst opdrachten gekregen waar zij de komende periode mee aan de slag gaan. Een opdracht is: Welke 
belofte doe je nu jezelf m.b.t. pedagogische tact? 
De volgende dag merkten enkel groepen al dat juf of meester een ‘cursus’ had gehad. Onderwerpen als sfeer in de 
groep, eerlijkheid naar elkaar, acceptatie van elkaar werd op een andere manier met de kinderen besproken. Zo 
werden er concrete voorbeelden gegeven, kwamen kinderen aan het woord en werden er duidelijke afspraken 
gemaakt. 
Om ook de ouders kennis te laten maken met Pedagogische Tact zijn we in gesprek met het NIVOZ om een algemene 
ouderavond te organiseren. Zodra dit concreter wordt krijgt u meer informatie hierover. 
Meer info over Pedagogische Tact www.Nivoz.nl.   

 
 
Vervanging in het onderwijs  
Het bestuur heeft een brief geschreven voor alle ouders betreffende de zorgen in  
het onderwijs over de vervanging van leerkrachten. Hieronder treft u de brief aan. 
 
Geachte ouders, 
  
Al langere tijd maken besturen in het onderwijs zich ernstige zorgen over de vervanging van leerkrachten als zij ziek 
zijn of om een andere reden verlof hebben. Dit is een gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 
juli 2015, waardoor tijdelijke invallers heel snel recht krijgen op een vaste baan. 
In Salland daalt het aantal kinderen; daardoor krimpen de meeste scholen en is er helaas geen ruimte om buiten 
onze invalpool nieuwe leerkrachten aan te stellen en nieuwe verplichtingen aan te gaan. Onlangs hebben wij onze 
invalpool aangevuld met enkele nieuwe leerkrachten; zij vervullen nu de tijdelijke vacatures en doen invalwerk waar 
dat gevraagd wordt. 
 
Als de leerkracht van uw kind wegens ziekte of om andere redenen afwezig is bekijken we per keer welke oplossing 
de beste is. Soms kunnen we iemand uit de invalpool inzetten of een parttime leerkracht van de eigen of een andere 
school extra laten werken, soms kan er een invalkracht kort worden ingezet, soms zullen we leraren bij andere 
werkgevers moeten “huren”. Maatwerk dus. Het belang van uw kind en de kwaliteit van het onderwijs staan daarbij 
steeds voorop maar het eerlijke verhaal is wel dat dit steeds moeilijker wordt en dat we niet altijd de meest 
gewenste oplossing kunnen kiezen.  
 
De directeur van uw school kent de situatie als beste en weet als geen ander wat er nodig is. Als college van bestuur 
steunen wij de school bij het zoeken naar de beste oplossingen en het beperken van nadelige gevolgen voor de 
leerlingen bij afwezigheid van de eigen leerkracht. Als we soms onverhoopt niet in staat zijn om de meest wenselijke 
oplossing te realiseren, dan vragen we van u als ouders om uw begrip en steun voor de school. 
 
We vonden het goed om u op de hoogte te stellen van onze zorgen en onze inspanningen. Wellicht hebt u nog 
vragen, stelt u die dan gerust aan de directeur.  
 
Met vriendelijke groet, 
L.H.C. Zijderveld 
M.G. Bauer 
college van bestuur mijnplein 

 
 
Sinterklaas 
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas op school. U wordt over de intocht op school en de invulling van deze 
feestelijke dag  geïnformeerd via een speciale Sinterklaas-nieuwsbrief. 
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Volleybaltoernooi 
In de herfstvakantie deden er maar liefst vier teams van de Esmoreit mee. Er werd sportief en fanatiek gevolleybald 
volgens de regels van het CMV volleybal. Enthousiast en positief gecoacht door de begeleiders drongen twee teams 
zelfs door tot de halve finale. Even leek het erop dat de finale zou gaan tussen twee teams van Esmoreit. Helaas 
kwam één team net een puntje te kort. 
In de finale streed Esmoreit 3 dapper tegen het sterke team van de St. Bernadetteschool uit Heeten. Met een klein 
verschil werd er verloren. Gelukkig waren de kinderen ook erg blij met deze tweede plek. Het andere team, Esmoreit 
1, werd vierde. Alle spelers, speelsters en begeleidende coaches en ook alle belangstellende supporters bedankt! 
Mede door jullie was het een prachtige volleybal-dag! 
 
 

Nieuws van de Ouderraad 
Ouderbijdrage 2015-2016 ongewijzigd 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is ongewijzigd en bedraagt 40 euro per kind. De bijdrage zal in twee termijnen 
(laatste week november en in mei) worden geïnd. Ouders van kinderen die nieuw op school zijn, ontvangen een 
uitnodiging om hiervoor een machtiging af te geven. Zou u ons bij wijziging van rekeningnummer willen informeren? 
U kunt ons bereiken via de mail op or.esmoreit@gmail.com. Meer informatie over de ouderbijdrage en de 
Ouderraad vindt u op de website van de school. 
 
Kerstboom schoolplein 
In december willen we weer een mooie grote kerstboom op het schoolplein zetten. Als iemand een flinke boom 
heeft of weet, dan horen we dat graag!  
Ouderraad Basisschool Esmoreit 
  
 

Kledingactie  
Om alvast te noteren in de agenda: 
De kledingactie wordt dit schooljaar gehouden op dinsdag 1 december 2015 en 
op vrijdag 27 mei 2016.  
 
De opbrengst van de kledingactie wordt besteed aan activiteiten en materialen voor de kinderen 
van onze school. 

De kleding wordt opgehaald door het Leger des Heils. De meeste van de vele kilo’s kleding verkopen zij aan 
sorteerbedrijven. Ze houden ook een deel zelf, als noodvoorraad voor eventuele rampsituaties in binnen- en 
buitenland. Ten slotte is een deel van de ingezamelde kleding terug te vinden in de eigen tweedehands 
kledingwinkels van het Leger des Heils. Daar bieden ze kwalitatief goede kleding tegen een sociale prijs aan. Van de 
opbrengst worden verschillende hulpprojecten in binnen- en buitenland bekostigd.  
 
Alle soorten kleding, bedlinnen, handdoeken, dekens, knuffels en schoenen zijn bruikbaar. Het is belangrijk dat deze 
goederen niet vies zijn, niet kapot zijn en dat de schoenen per paar samengebonden zijn.  
Ouderraad Basisschool Esmoreit 
 

Wandelende takken 
Groep 6b wil heel graag wandelende takken in de klas houden. 
Maickel Veldman heeft al wandelende takken, maar nog geen goede 
behuizing voor in de klas. De glazen bak waar zij nu in huizen is 
eigenlijk al te klein. 
Heeft u een aquarium over en wilt u deze schenken of lenen aan 
school, neem dan contact op met Maickel of de leerkrachten, Kim   

                                        en/of Marc van groep 6b. 
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