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Afscheid groep 8 

Dinsdag 12 juli was de traditionele musical door de 
schoolverlaters. 
Vol enthousiasme traden de kinderen op voor de overige 
groepen en ’s avonds voor de ouders, broers en zussen. 
Tijdens het officiële gedeelte overhandigde de kinderen hun 
afscheidscadeau. School krijgt bij het insectenhotel een veldje 
met allerlei veldbloemen. Om het veldje komt een 
‘schapenhek’. Daarna was het woord aan Kim en Niek. Ook zij 
namen afscheid en gaven een bijdrage voor dit bloemenveldje. 
School is heel blij met dit mooie en nuttige cadeau en kijkt uit 

naar de prachtig bloeiende bloemen en het gezoem van de insecten. 
Na het officiële gedeelte was er muziek en werden er herinneringen opgehaald en lekker bij gekletst. Op het eind 
van de avond was de dansvloer vol en werd er zeer enthousiast gedanst 
 
Uit het raam 
Traditiegetrouw sprongen de schoolverlaters uit het raam de school uit. Daarna liepen ze door d eerehaag van 
kinderen en filmende ouders. 
Ook Niek en Kim ( ook schoolverlaters) sprongen ook uit het raam. 
Alle schoolverlaters: Geniet van een heerlijke en welverdiende vakantie en een goede start op je nieuwe school! 

 

Nieuwsbrief 11  donderdag 14 juli 2022 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar waarin 
weer veel is gebeurd, wederom Corona richtlijnen,  mondkapjes in de 
school, ouders niet in de school etc.  
Gedurende al deze maatregelen hebben wij samen met u de kinderen zo 
goed mogelijk onderwijs geboden. We hebben daar zelf ook veel van 
geleerd. De onlinegesprekken zijn niet meer weg te denken, net als 
online overleggen met collega’s op een andere school. We hebben echt 
ervaren dat we het samen hebben gedaan, de kinderen, de ouders en de 
leerkrachten.  
Het was fijn dat vanaf maart/april alles werd normaler werd. En ook 
ouders weer de school in mochten komen. We hebben gemerkt dat dit 
contact ons echt goed doet! 
Laten we hopen dat de huidige opleving van Corona een kleine blijkt te 
zijn en dat we iedereen op 29 augustus weer gezond mogen begroeten. 
 

Belangrijke data 

29 aug 
7 sept 
 
 
26 t/m 
30 sept 

Eerste schooldag 
Mijnplein startdag: alle 
kinderen vrij 
 
Kennismakingsgesprekken  
unit 1, 2 en 3 

 

 

 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe gymdocent 
School huurt al jaren een vakleerkracht gym in van sportbedrijf Raalte. Willemijn heeft te kennen gegeven dat zij 
wat minder wil werken. Sportbedrijf Raalte heeft daarom een vervanger voor Willemijn gezocht. Volgend schooljaar 
krijgen de kinderen les van Joyce van Marle Stijf.  
In deze nieuwsbrief willen wij Willemijn bedanken voor haar lessen en inzet. Ook willen we Jur bedanken voor zijn 
betrokkenheid, enthousiasme en ondersteuning tijdens de gymlessen. Jur gaat zich na de zomervakantie volledig 
focussen op het afronden van zijn studie. Jur succes en wie weet zien wij je daarna wel als gymleerkracht terug.  
 
WPO-er 
Op de valreep heeft school toch een WPO student toegewezen gekregen. Komend schooljaar komt Wendy Bril, als 
WPO-student, bij ons op school werken. Wendy gaat op donderdag en vrijdag les geven aan unit 1.3 ( leerjaar 3). 
Vrijdagmiddag ondersteunt zij in unit 2. Een WPO student is een vierdejaarsstudent die twee dagen zelfstandig een 
groep les mag geven. 
Wendy heeft er heel veel zin in en zal zich hier aan u voorstellen. 

 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Wendy Bril en ik ben 20 jaar oud. Ik ben woonachtig in Heeten en ik studeer aan 
de Katholieke Pabo in Zwolle. Ik zit aankomend school jaar in mijn vierde en laatste studiejaar 
van deze opleiding. Vanaf volgend schooljaar ga ik mijn eindstage (WPO) lopen op de 
Esmoreit in groep 3 en ben ik de duo-leerkracht van Nadine. Ik ben al een aantal keer op de 
Esmoreit geweest en ik heb de (meeste) kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan ook al 
even gezien en gesproken. Ik heb er nu al erg veel zin in en kijk er erg naar uit. Tot volgend 
schooljaar! 
 
 
Werkdagen Ellen Woertman en Edwin Buse 
Voor Edwin eindigt de interim opdracht op de Gouden Emmer. Hij heeft de baan van directeur aan de Oostenwind 
geaccepteerd. Dat betekent dat hij de komende jaren directeur is van Oostenwind en Esmoreit. Samen met twee 
andere directeuren wordt een pilot gestart waarin onderzoek gedaan wordt naar de samenwerking op directie-, 
leerkracht- en op schoolniveau. Kortom slimmer samenwerken! 
Ellen blijft adjunct op IJsselwijs ( de nieuwe naam van de fusieschool in Olst) en de Esmoreit.  
Hun werkdagen verdelen zij over hun scholen. 

 Esmoreit IJsselwijs Oostenwind 

Maandag Ellen en Edwin   

Dinsdag  Ellen Edwin 

Woensdag Ellen en Edwin   

Donderdag Ellen  Edwin 

Vrijdag  Edwin   

 
 
 
 



Werkzaamheden in de vakantie 
Tijdens de zomervakantie wordt er hard gewerkt in school. In de klassen en de gang wordt nieuwe vloerbedekking  
(marmoleum) gelegd. Alle tussendeuren in de lokalen worden vervangen door schuifdeuren. 
De toegang naar de toiletten wordt naar de andere kant verplaatst, zodat dat makkelijker is voor de kleuters en 
oudere peuters. Ook komt er een raam in het PSZ-lokaal, zodat er ook zicht is op de gang. 
Dit alles is afgerond in de laatste vakantieweek. 
In de derde week van september worden de lockers geleverd. Elk kind krijgt zijn/haar eigen locker. Hierin kunnen de 
kinderen hun jas en tas kwijt. De lokalen blijven hierdoor netjes. Op de lockers kunnen straks de werkstukken van de 
kinderen worden tentoongesteld. 
In de herfstvakantie gaat de werkzaamheden verder. Dan wordt de vloer van de PSZ en unit  1vervangen en wordt er 
binnen geschilderd.  
 
 
Peuterwerk 
Vanmorgen (donderdag 14 juli) zijn alle peuters van Peuterwerk samen met unit 1 naar de dag- camping in 
Luttenberg geweest om het schooljaar gezellig af te sluiten. Het was een heel leuk uitje, waar volop samen gespeeld 
werd. Ook kwam clown Knapie nog op bezoek en zongen we nog een laatste afscheidslied voor juf Kim.  

 
Van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli was het modderweek bij Doerak voor alle leeftijden. Unit 
1 sloot op donderdag ook gezellig bij het modderfestijn aan. Buiten zijn, vrij spelen en 
onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, 
motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Kinderen kregen de hele week de ruimte om 
modder te maken, ontdekken en beleven met bijna al hun zintuigen: voelen, ruiken, horen en 
zien. Voor elke leeftijd hadden we passende activiteiten binnen en buiten waarbij we lekker vies 
mochten worden. We hebben moddertaarten gebakken en versierd in een bakvorm, modder-
gezichtsmaskers gesmeerd, met onze blote voeten in een kuip modder(druiven) gestampt met 
een bijpassend liedje, voorwerpen die verstopt waren in de modder opgezocht en daarna op 
het juiste plaatje gesorteerd en lekker vrij gespeeld met water en zand. Het modder-diploma 
was dik verdiend door de kinderen! 
 

De tuin bij Doerak is flink onder handen genomen de afgelopen weken! De 
kinderen hadden de hele dag live- entertainment, want de graafmachines en 
andere werkzaamheden van de hoveniers waren natuurlijk prachtig om te 
volgen. Wat zijn we blij met het eindresultaat dat mooi aansluit bij het groene 
schoolplein. De laatste details zullen later nog uitgevoerd worden, zoals het 
hekwerk waar een langere levertijd op zat en de beplanting van struiken en 
bomen die we in het nieuwe jaar laten uitvoeren, omdat het momenteel niet het 
juiste tijdstip is om groen te planten. Wij en de jongste basisschool- kinderen 
hebben nu al veel plezier van de nieuwe schommels, glijbaan vanaf de zandbult, 
wipveer, weggetje om over te fietsen en baby- buitenbox! 
 
In de zomervakantie zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang 
gewoon geopend. We hebben daarom weer een leuk activiteitenprogramma 
klaarliggen met als uitgangspunt het thema: ‘met KOOS naar de wilde wereld!’.  
 
We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Olinka Oostewechel 
Locatiemanager Doerak Luttenberg – 0630305873 
 

 
 
 
 
 
 



Einde schooljaar 
Vanaf 11.00 uur heeft de Ouderraad de koffie en thee weer klaarstaan. 
Alle ouders zijn dan weer van harte welkom op het schoolplein om nog 
even bij te kletsen, zo samen het schooljaar af te sluiten en elkaar een 
fijne vakantie te wensen. 
Even voor twaalf uur komen ook de kinderen naar buiten en krijgen zij 
een lekker ijsje van de Ouderraad. Om 12 uur begint dan voor de 
kinderen de zomervakantie.  
Fijn dat we dit schooljaar weer ‘ouderwets’ kunnen afsluiten. Iedereen 
bedankt voor de steun, het vertrouwen en het meedenken gedurende 
het afgelopen schooljaar. Geniet van een fijne vakantie en tot 29 
augustus 2029 
 

 

 

 
 
 
 

Ouderraad, MR en team Esmoreit wenst  jullie allen een fijne, zonnige 
en zorgeloze zomervakantie 

 


