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Oproep klusouders 
We zijn op Esmoreit continue bezig om het onderwijs te ontwikkelen. Daarbij 
lopen we wel eens tegen praktische problemen aan. Denk aan kleine 
werkzaamheden als een klas anders inrichten, meubilair (ver)maken of ruimtes 
opknappen/aanpakken. Helaas hebben we hier als team niet de tijd voor of de 
middelen om dit voor elkaar te krijgen. Daarom zijn we op zoek naar 
enthousiaste ouders die een aantal keer willen helpen om wat klussen op te 
pakken. Bent u enthousiast voor timmeren, klussen, verven enz., dan kunt u 
zich aanmelden voor de klusgroep via esmoreit@mijnplein.nl. We hopen een 
leuke club bij elkaar te krijgen! 

 
Ouderklankbordgroep 
Vandaag zijn de uitnodigingen meegegaan voor de ouderklankbordgroep van 26 
maart a.s. Van elke groep zijn twee ouders gevraagd om aan deze avond deel te 
nemen. Mocht een ouder verhinderd zijn dan wordt een andere ouder 
gevraagd. De ouders worden willekeurig voor de klankbordgroep gevraagd, 
waarbij wel wordt geregistreerd wie heeft deelgenomen. Dit om in de komende 
jaren zoveel mogelijk ouders de kans te geven om deel te nemen aan de 
ouderklankbordgroep. 
 
De ouderklankbordgroep is een open gesprek tussen ouders en de school over 
één of meerdere actuele onderwerpen betreffende de school en haar 
ontwikkeling. Het is een vorm van meedenken van de ouders met de school, 
waardoor school een duidelijk beeld krijgen hoe ouders over bepaalde 
onderwerpen denken of hoe ouders die beleven. De meningen en ideeën 
worden door ons meegenomen in het beleid en de ontwikkeling van de school.  
Middels de nieuwsbrief worden alle ouders geïnformeerd over de onderwerpen 
die aan de orde zijn gekomen en wat het vervolg vanuit school is. 
 
Dit jaar hebben wij het in de ouderklankbordgroep o.a. over onze belofte aan 
de kinderen en onze kernwoorden, onderwijs in units (domeinen) en portfolio. 
 
We kijken uit naar een boeiende informatie rijke en ook plezierige avond. 
 
Fancy Fair 
Ondertussen een jaarlijks terugkerende traditie! Op Witte Donderdag 
organiseren we op school de Fancy Fair! Dit is op donderdag 9 april. Een 
speciale uitnodiging hiervoor volgt nog. 
 
Uitnodiging Thema avond 20 april 
Om alvast in uw agenda te noteren! Maandag 20 april organiseren we een 
gezamenlijke thema-avond voor ouders georganiseerd door de OR, MR en team 
Esmoreit. De avond staat in het teken van vierkeerwijzer en wordt gegeven 
door Marco Bastmeijer, de grondlegger van dit concept. Voor veel ouders 
ondertussen een bekend begrip, maar wat houdt vierkeerwijzer nu precies in? 
Op deze avond kunt u zelf ervaren wat uw kinderen op school nu precies doen. 

Belangrijke data 
 
data 
 
3+5 mrt. 
26 mrt. 
31 mrt. 
9 apr. 
10 t/m 13 apr. 
15-16 apr. 
17 apr. 
20 apr. 
 
27 apr. t/m 8 
mei 

Activiteit 
 
Gesprekken 1 t/m 7 
Ouderklankbord 
Terugkommiddag 
Fancy Fair 
Paasweekend 
IEP-eindtoets 
Koningsspelen 
Thema-avond 
4xwijzer 
meivakantie 
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Terugkom-middag 4xwijzer 
Dinsdag 31 maart krijgen we bezoek van Marco Bastmeijer, die ons begeleidt bij vierkeerwijzer. Elk jaar komt hij 
langs om te zien en te bespreken hoe dit op onze school nu vormgegeven kan worden. 

 


