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  Extra Nieuwsbrief 
        

                 
Dinsdag 4 oktober 2016 
 

Oeps vergeten……. 
We waren iets te snel met de nieuwsbrief van gisteren en een aantal belangrijke 
punten vergeten! Gelukkig zijn er alerte ouders die met ons meedenken. 
 
Nieuws van de Ouderraad 
 
Ouderbijdrage 2016-2017 ongewijzigd 
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is ongewijzigd en bedraagt 40 euro per kind. Deze bijdrage wordt 
gebruikt om de schoolreisjes, het sinterklaasfeest en vele andere activiteiten te kunnen organiseren en zal in twee 
termijnen (laatste week november en in mei) worden geïnd. Ouders van kinderen die nieuw op school zijn, 
ontvangen een toelichting met 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. 
 
Bedankt TSO bestuur! 
Nu we dit schooljaar met het continuerooster werken, hoeven we geen beroep meer te doen op de TussenSchoolse 
Opvang (TSO). De TSO heeft dankzij de hulp van vele ouders, er vele jaren voor gezorgd dat kinderen op school over 

konden blijven. We willen het bestuur van de TSO, Henriët Loman, Monique Hulsman, Jolanda 
Haarman en José Groote Schaarsberg hartelijk danken voor hun inzet om telkens weer de indeling 
van de begeleiders sluitend te maken, de betalingen en vergoedingen te regelen en het verzorgen 
van presentjes voor de overblijfouders met de kerstdagen. Kortom: BEDANKT!!  
 
Vacature Ouderraad 
We hebben aan het einde van het afgelopen schooljaar afscheid genomen van Marlies Mollink, 

groepsouder van groep 8. Voor de invulling van de vrijgekomen vacature zoeken we een nieuw bestuurlid die de 
jongste groep gaat vertegenwoordigen. De ouders van deze groep zullen worden uitgenodigd om een voorkeur aan 
te dragen. We hopen daarna snel te kunnen melden wie de groepsouder van groep 1 gaat worden. 
 
 
Kledingactie 
Op dinsdag 22 november is de eerste kledingactie van dit schooljaar. Met de opbrengst van de kledingactie worden 
activiteiten en materialen voor de kinderen op school bekostigd.   
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.  
De kleding kan in afgesloten zakken ingeleverd worden in de fietsenstalling bij het grote plein op maandagavond 21 
november of dinsdagmorgen 22 november voor 9.00 uur.   
De Ouderraad 
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Doekoe 
 
Ook dit jaar doen wij als school weer mee aan de Doekoe schoolpleinactie. 
De Doekoe Schoolpleinactie wordt voor de derde keer georganiseerd met als doel om kinderen meer te laten 
sporten en bewegen. Wij vinden dat als school ook belangrijk. 
Tijdens de actieperiode ontvangt u als klant van Coop gratis Doekoe-munten bij aankoop van actieproducten.  
Indien u bij COOP uw boodschappen haalt wilt u dan de munten aan onze school schenken. 
Bij voorbaat dank! 
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Tot slot…. Dierendag op Esmoreit een kleine impressie! 
 
Het was vandaag weer een beestenboel op Esmoreit!  
Een aantal ouders, opa’s en oma’s hebben ervoor gezorgd dat een aantal dieren ook een dagje school mochten 
beleven. Aan dierenarts Liesbeth Veldhuis mochten onze leergierige leerlingen allerlei vragen stellen. Het leverde 
vele mooie vragen en foto’s op, jammer genoeg teveel om allemaal te plaatsen vandaag een kleine impressie!  
Allen bedankt voor het bieden van de mogelijkheid. 
 
 

 

 


