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Rapport 
Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen het 1e rapport mee naar huis. Dit jaar 
zijn er een aantal wijzigingen te vinden in het rapport. Door de invoering van 
IEP leerlingvolgsysteem en de ontwikkeling naar ‘unit-onderwijs’ merken we 
dat het huidige rapport niet meer helemaal past bij de schoolontwikkeling. Zo 
zullen de verhaaltjes van de leerkracht vervangen worden door het Hart en 
Handen gedeelte van IEP en vindt u de resultaten van de IEP toetsen terug in 
het rapport. De komende tijd gaan we verder met het ontwikkelen van het 
rapport, zodat dit straks ook helemaal passend is bij het onderwijs op Esmoreit! 
 
Studiedag ALAO 
Woensdagmiddag 5 februari hebben de leerkrachten een vervolg op het 
opzetten van unit-onderwijs, het Anders Leren Anders Organiseren. Onder 
leiding van Elly Marwitz gaan we verder onderzoeken hoe we dit op Esmoreit 
kunnen en willen vormgeven.  
 
Winnaar open huis speurtocht 
Bij het afgelopen open huis konden alle bezoekers meedoen met de 
vierkeerwijzer-speurtocht. Er zijn 4 bezoekers geweest die alle antwoorden 
goed hebben ingevuld. De deskundige jury, bestaande uit Twan en Sophie van 
groep 7 hebben uit de correcte formulieren een winnaar getrokken. De winnaar 
is……..Niek Meijerink! Niek, een kleine prijs komt binnenkort naar je toe! 
Gefeliciteerd! 
 
Eenrichtingsverkeer Wispelweg 
Vanuit het verleden hebben we de goede 
afspraak dat de Wispelweg rond de 
schooltijden  een eenrichtingsweg is. 
Hierdoor is het tijdens het brengen en 
halen van de kinderen overzichtelijker 
voor zowel ouders, kinderen en de 
overige weggebruikers. 
 
Wij hebben de laatste tijd weinig aandacht aan deze ‘ongeschreven regel’ 
besteed en we merken dat dit ook niet bij iedereen nog bekend is. Bij deze 
willen wij u vragen om tussen 08.15 en 08.45 uur en 14.00-14.30 uur de 
Wispelweg alleen in te rijden in de richting komende van Spoolder en richting 
garage Mol. Op deze wijze houden wij het veilig voor iedereen die naar en van 
school komt. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  
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Vakantiemarkt groep 7/8 

Uitnodiging 
 

Hallo, heeft u al een vakantie gepland? Zo niet, kom dan naar de vakantie beurs van groep 7&8! Wij zijn de 
afgelopen weken druk bezig geweest met het thema Azië en Oceanië. Dit willen wij tentoonstellen aan u. U bent 
welkom op 14 februari 10:30 uur tot 11:30 uur. 
 
groetjes groep 7&8 
 
 
 
 
 
 
 
Carnaval 
Dinsdag 25 februari vieren we carnaval op school! De kinderen mogen dan natuurlijk allemaal verkleed op school 
komen. Deze dag zullen we er een gezellige boel van maken. Alle kinderen hebben gewoon les tot 14.15 uur, daarna 
kan er misschien gefoekepot worden! 
 
Carnavalsviering kerk 

Hallo Jongens en Meisjes,  
 
Zondag 23 februari is er om 9.30 uur een carnavalsviering. 
 
We vinden het leuk als er kinderen zijn die met ons mee willen doen in 
deze viering met zang en lezing. Vind je het wel leuk om te zingen, maar 
wil je niet bij het kinderkoor, dan is dit het juiste moment om eenmalig 
mee te doen. De viering is samen met het ouderenkoor en dat is heel 
gezellig. Dit ouderenkoor was nog aan het  “rocken” met de Revue in 
Luttenberg. We vinden het ook leuk als je verkleed komt, dan maakt de viering extra feestelijk. 
 
Om het zingen goed te laten klinken oefenen we 1x de liedjes met het kinderkoor. Dit is op 
donderdagavond 6 en 13 februari in het Parochiecentrum van 18.30 
uur – 19.15 uur en 1x samen met het ouderenkoor. Dit is op 
vrijdagmiddag 14 februari in Elkerlyc van 14.30 uur tot 15.15 uur 
 
Meld je aan bij Jenny Hofman, johnnyhofman@home.nl  of   
06-20922800. Of kom donderdagavond 6 februari a.s. bij het 
parochiecentrum om 18.30 uur. 
 
Werkgroep Gezinsvieringen 
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