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Het vertrek van Kim en Niek betekende dat school twee vacatures kon aangeven voor de tweede mobiliteitsronde. 
Een volledige baan voor de bovenbouw en een baan van 0,6 voor unit 1. Deze laatste kon, voor komend schooljaar,  
worden uitgebreid naar een volledige baan. 
Na de eerste ronde en enkele vervolggesprekken  kunnen wij blij melden dat wij twee jonge, enthousiaste en zeer 
bekwame leerkrachten hebben gevonden die heel graag op Esmoreit willen werken. Ruben Benter start volgend jaar 
unit 3 ( leerjaar 7/8) en Tessa Lammertink start in unit 1 ( leerjaar 1, 2 en 3). 
Zij stellen zich hieronder aan u voor. 
 
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Ruben Benter. Ik ben 23 jaar oud en woonachtig in Raalte. Vanaf volgend 
schooljaar mag ik met veel plezier het team van de Esmoreit komen versterken! Ik zal vijf 
dagen per week te vinden zijn in de bovenbouw. Sommigen van jullie zouden mij kunnen 
herkennen, want ik heb hier een aantal jaar geleden ook rondgelopen. Toen als stagiair. In 
mijn vrije tijd hou ik ervan om actief bezig te zijn. Ik ben vaak in de sportschool te vinden. 
Daarnaast ga ik graag een rondje hardlopen of fietsen.  
Als meester vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan! Met een leuk 
raadsel of een leuke mop maak je mij altijd blij! Laten we er een plezierige en leerzame tijd 
van maken!  Mocht je mij wat willen vragen, spreek mij dan gerust aan! 
 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Tessa Lammertink, ik ben 24 jaar oud en woon in Wijhe. Komend schooljaar mag 
ik het team van de Esmoreit komen versterken. Ik zal op maandag tot en met donderdag te 
vinden zijn in unit 1 en op de vrijdagmiddag in unit 2. In mijn vrije tijd dans ik graag en ben ik 
ook regelmatig op het terras te vinden. Ik heb heel veel zin om te beginnen op de Esmoreit en 
we gaan er samen een gezellige tijd van maken. Mocht je wat willen vragen, loop na de zomer 
gerust binnen! 
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vrijdag 24 juni 2022 

Personele ontwikkelingen 
Twee collega’s gaan de school verlaten. 
Kim Prins heeft zich zeer betrokken en gedreven ingezet om samen met 
haar collega unit 1 te vormen. Gedurende de jaren in unit 1 kwam Kim 
erachter dat zij de oudere leerling en de kennisoverdracht op 
bovenbouw- niveau miste. Zij had zich daarom aangemeld voor de eerste 
mobiliteitsronde. Gelukkig voor Kim was er een goede match en na de 
zomervakantie start zij op De Linderte in groep 8. 
Na die eerste mobiliteitsronde gaf Niek Nikamp te kennen dat hij, na al 
een paar jaar daarover te hebben nagedacht, in gesprek ging met Deltion 
(MBO). Enkele weken geleden kwam Niek met zijn besluit dat hij de 
overstap naar het MBO maakt en volgend jaar start op het Deltion.  
Team en directie willen ook via deze nieuwsbrief Kim en Niek bedanken 
voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de school, de 
schoolontwikkeling en de kinderen! Zij hebben wezenlijke bijgedragen 
aan de ontwikkeling van de school! Uiteraard nemen we nog op een 
goede en feestelijke wijze afscheid van Kim en Niek.   

Belangrijke data 

4 juli 
5-8 juli 
5+6 juli 
 
8 juli 
12 juli 
 
13 juli 
15 juli 
 

Rapport mee naar huis 
15 min.gesprekken facultatief 
IEP+VO oriëntatiegesprekken 
unit 4.7 
Wenmoment  
Afscheidsavond 
schoolverlaters 
Uitzwaaien schoolverlaters 
Laatste schooldag, vakantie 
om 12 uur 

 

 

 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



Groepsbezetting schooljaar 2022-2023 
Welke collega’s werken in welke unit?   

Door de hiervoor beschreven personele ontwikkelingen liet de groepsbezetting voor volgend schooljaar wat langer 
op zich wachten. Wij wilden graag het vertrek van Kim en Niek combineren met de komst van Ruben en Tessa. 
Samen met de collega’s en de directie is het onderstaande formatieplaatje tot stand gekomen. Dit is ook toegelicht 
aan de MR.  
 

 
 
Doordat op woensdag de kinderen van unit 2 ( leerjaar 5 en 6) èn gym van een vakleerkracht LO krijgen èn Engels 
van een native speaker is het mogelijk om in deze unit dan met twee leerkrachten te werken. 
In unit 1 zijn op vrijdagochtend de 4-jarigen niet op school.  
Op dit moment zijn we nog in gesprek met een kandidaat voor de WPO stageplek. Een WPO student is eindejaar 
student van de PABO en geeft twee dagen zelfstandig les. Als dat doorgaat dan komt de WPO student op donderdag 
en vrijdagochtend lesgeven in unit 1 leerjaar 3. 

 
Directie 
Ellen Woertman blijft de komende jaren adjunct op zowel de Esmoreit als IJsselwijs ( de nieuwe school in Olst). De 
interim opdracht van Edwin op de Gouden Emmer eindigt dit schooljaar. Volgend schooljaar is hij werkzaam als 
directeur van de Esmoreit en van de Oostenwind. 
De dagen dat Ellen Woertman en Edwin Buse op Esmoreit werken zijn:  
Ellen Woertman: maandag, woensdagochtend, donderdag   
Edwin Buse:     maandag, woensdag, donderdag 
 

Gym 
Maandag                                                                                         Woensdag  

Tijd   Gym  Tijd  Gym   

08.30 tot 09.30  unit  1.3 en 2.4 08.30 tot 09.30   unit 1.2 

09.30 tot 10.30  unit 3 09.30 tot 10.30   unit 1.3 en 2.4 

10.30 tot 11.30  unit 2.5 en 2.6 10.30 tot 11.30   unit 2.5 en 2.6 

    11.30 tot 12.30   unit 3  

zwemmen* 12.00-12.45  unit 2.5 en 2.6     

*Unit 2 ( leerjaar 5 en 6)  om de week zwemles. Indien zwemles, dan geen gym  
 
Het rooster voor Engels en het gymrooster hebben we op elkaar afgestemd. Op maandag worden de gymlessen 
verzorgd door de unit-leerkrachten en op woensdag door de vakleerkracht gym en een unit-leerkracht. Hierdoor 
hebben de kinderen een iets langere gymles en kunnen ook van unit 1 de kinderen van leerjaar 2 (oudste kleuters)  
weer op woensdag in de sporthal gymmen. Zij worden door de ouders naar de sporthal gebracht en lopen samen 
met de leerkracht terug naar school.  
 
 
 
 
 

maandag Dyane Tessa Nadine EllenN Nienke Kirsten Ruben Niña

dinsdag Dyane Tessa Nadine EllenN Nienke Kirsten Ruben Niña

woensdag Ellen R Tessa Nadine Nienke Rosalie Ruben Niña

donderdag EllenN Ellen R. Rosalie Ruben Niña

vrijdag Ellen N Ellen R. Rosalie Ruben Niña

Dyane en Tessa Rosalie Ruben Niña 

Dyane Tessa Larske

Dyane Tessa 

UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3

leerjaar 1, 2, 3 leerjaar 4, 5, 6 leerjaar7, 8



Corona 
Helaas hebben we momenteel ook op Esmoreit weer met Corona te maken. We zijn blij dat ouders tijdig melden dat 
hun kind(eren) positief getest zijn. Mocht u zelftesten voor uw kind nodig hebben, deze liggen klaar op school. 
Mochten er meer kinderen besmet raken, dan gaan weer over tot structureel uitdelen van de zelftesten. We hopen 
dat het bij een kleine opleving blijft. Gelukkig zijn de kinderen er niet al te ziek van. En via deze nieuwsbrief wensen 
we iedereen beterschap! 

 

Klaar over(t) volgend schooljaar nog?  
Al een aantal jaren is het een vanzelfsprekendheid dat er “Klaar-Overs” staan bij Elskampweg/Lemelerweg en 
oversteek bij de Grot. 
Dit zijn ouders die door het volgen van een instructiemoment van de wijkagent hier verzekerd mogen en kunnen 
staan. 
Echter zijn er elk jaar ouders die stoppen omdat hun (jongste) kind de basisschool verlaat. 
Dit schooljaar is het niet anders. 
Om een groep van verkeersbrigadiers staande te houden, zijn we nieuwe mensen nodig! 
NU is het moment gekomen dat we zonder versterking gedwongen zijn te stoppen als “Klaar Over”. 
Hierbij laten wij het schema zien, zoals we het met de huidige verkeersbrigadiers kunnen invullen. 
De rode gaten moeten nog gevuld. Help jij ons mee? NU is het moment om in te stappen… 
Sept 2022 start nieuwe schooljaar  
Ma 8.10u Di 8.10u woe 8.10u do 8.10u Vrij 8.10u  

• Diane  
• Nog in te vullen 

 

• Judith 

• Marjolein om de week/ 

Nog in te vullen 
 

• Margaret 
• Nog in te vullen 

 

 

• Angela 
• Nog in te 

vullen 

 

• Lydian  

• Niek 

  

  Woe 12.30u  Vrij 12.00u    

  • Esther 
• Annelies om de 

week /             . 
Nog in te vullen 

  

  

Niemand 

 

Ma 14.15u di 14.15u  do 14.15u  Vrij 14.15u  

• Mariët 

• Jody 

• Nog in te vullen 

• Nog in te vullen 

 
 

 

• Paulien 

• Anouk 

 
Niemand 

 
Wat houdt het in? 
Nieuwe verkeersbrigadiers krijgen een instructie van ca 60 min. van een verkeersagent. Dit is een stukje uitleg en 
oefenen op de kruispunten. Als je deze instructie hebt gehad ben je via de gemeente verzekerd bij ongevallen e.d.  
Dan kun je meedraaien in bovenstaand rooster. Jij geeft aan welk moment jij kunt brigadieren. Invallers of flexibele 
klaar-overs zijn ook welkom. We hebben een appgroep waarin, bij verhindering, een oproepje wordt gedaan voor 
ruilen of vervangen. Dat werkt heel eenvoudig. Je bent er per beurt zo’n 15-20 min mee bezig. Kleine moeite 
vergroot de veiligheid van de Luttenbergs kinderen!  
Help jij mee? Stuur een berichtje naar Anouk 0614164062 of Angela 0612590304.  
Vragen? Neem gerust contact op.  

 

 

 



Nieuws uit de bibliotheek 
Jong geleerd is oud gedaan, ook in de zomervakantie 
Als ouder bent u heel erg belangrijk voor uw kind. U bent zijn of haar grote voorbeeld, ook als het gaat om lezen. Als 
u als ouder zelf ook leest en met uw kind over boeken praat, helpt u uw kind hiermee. Die gaat lezen dan vaak leuker 
vinden, zo bewezen onderzoekers. En blijven lezen, ook in de zomervakantie, is heel erg belangrijk om het taalniveau 
te behouden. 

Tips voor de zomervakantie: 

- Doe mee met Vakantielezen! Hierover leest u verderop meer. 

- Ga samen met uw kind naar de bibliotheek en kies boeken uit om samen te lezen of voor te lezen. Kinderen 

tot 18 jaar worden gratis lid! 

- Maak er een leeswedstrijd van: wie leest de meeste bladzijden? 

- Kies iedere dag een vast moment om een kwartier te lezen, bijvoorbeeld gelijk na het avondeten. 

- Voor doe-kinderen: zoek eens een leuk boek over zijn/haar hobby of sport. 

Ga op reis met de Bibliotheek 
Ook deze zomer is het weer mogelijk om mee op reis te gaan met de Bibliotheek. 

Bezoek als gezin de Sprookjeseilanden of spot apen in het Dierenrijk. Gewoon 

vanuit de luie stoel op de camping of in de eigen achtertuin! Met Vakantielezen 

van Bibliotheek Salland wordt de zomer extra leuk. 

Vakantielezen is een spannende online ontdekkingsreis voor beginnende lezers. 

Bibliotheek Salland biedt dit programma voor kinderen uit groep 3 en 4 én hun 

gezinnen. Met Vakantielezen willen we het leesniveau van kinderen in de 

schoolvakantie op peil houden.  

Doe mee! 

Op de website van Vakantielezen reist u langs zes landen: van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk 

naar Lachland. U leest verhalen (speciaal door bekende kinderboekenschrijvers geschreven!) en doet als gezin 

zomerse spellen. Hierdoor bent u samen met uw kinderen op speelse wijze bezig met taal en lezen. In ieder land is 

een schat verstopt. Alle schatten gevonden? Maak kans op een tablet!  

Aanmelden kan via www.vakantie-lezen.nl. Veel reis- en leesplezier! 

Activiteiten in de zomervakantie 
Ook tijdens de zomervakantie is er van alles te doen bij de Bibliotheek en daarbuiten! Voor in de agenda:  
 
Boek in het bos 
Pop-up voorleestheater voor kinderen tot zes jaar in Amfitheater Het Lommerrijk in Luttenberg. Op 13 juli, 20 juli, 27 
juli en 3 augustus vanaf 18:30 uur. 

Voorleeskaravaan 
Een leuke activiteit voor de allerkleinsten (0-6 jaar) rond een prentenboek dat wordt voorgelezen. Vanaf 9:30 uur* 
op 26 juli in de Bibliotheek in Ommen, 3 augustus in Olst, 18 augustus in Raalte en op 24 augustus in Heino. *in Heino 

starten we om 10:00 uur 

 
Vakantielezen speurtocht 
Kinderen uit groep 3 of 4 kunnen tijdens de zomervakantie meedoen met een superleuke speurtocht door de bieb, 
passend bij de werelden van Vakantielezen! Dit kan op 26 juli in de Bibliotheek in Ommen, 3 augustus in Olst, 18 
augustus in Raalte en op 24 augustus in Heino – steeds vanaf 11:00 uur.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lezen.nl/onderzoek/lezende-ouder-stimuleert-leesgedrag-en-leesmotivatie/
http://www.vakantie-lezen.nle/


BiebBoys Zomerchallenge: Megakunstwerk en Speurneuzenspel 
Yes, het is zomervakantie en de Grote BiebBoys Zomerchallenge is terug! Bij Bibliotheek 
Salland is deze challenge gericht op kinderen van 8 t/m 12 jaar. Wie helpt de BiebBoys 
bij het breken van wereldrecords? Voor het Mega Kunstwerk maakt iedereen thuis iets 
dat uit een boek tot leven zou kunnen komen. De gemaakte kunstwerken worden naar 
de bieb gebracht en vormen daar samen een Mega Kunstwerk. Het Speurneuzenspel is 
een game in de bibliotheek: spelers helpen de BiebBoys het BiebBoys World Records 
boek terug te vinden. Op 26 juli in de Bibliotheek in Ommen, 3 augustus in Olst, 18 
augustus in Raalte en op 24 augustus in Heino - steeds vanaf 14:00 uur.  
 
Bieb, bits en bots 
Ook tijdens de vakanties gaat Bieb, bits en bots gewoon door. Deze activiteiten gaan bijvoorbeeld over gamen, 
programmeren, VR/AR, stop-motion, digitale verhalen en nog veel meer. Kijk in de agenda op onze website voor de 
precieze activiteit. Altijd van 15:00-16:00 uur in de Bibliotheek Salland, vestiging Raalte: 
27 juli – 7 jaar en ouder          10 augustus – 4 t/m 6 jaar          24 augustus – 7 jaar en ouder 

 
 


