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Nieuwsbrief 4
Sinterklaas
Nog een paar dagen en dan is het zover! Woensdag komt de Sint bij ons op
school! Vanaf 8.30 uur zal de Sint aankomen, alle ouders zijn van harte welkom
om te komen kijken. Na het binnenhalen vieren de groepen 1 t/m 4 samen met
de Sint feest. De groepen 5 t/m 8 hebben al prachtige surprises gemaakt, dit nu
in school te bewonderen zijn! Komt gerust een kijkje nemen!

Kerstviering
Beste ouders,
Nadat Sinterklaas na 5 december weer richting Spanje vertrekt betekent dit dat
kerst 2019 alweer bijna voor de deur staat. Op donderdag 19 december staan
er allerlei activiteiten gepland voor de kinderen, waaronder een kerstdiner. De
kinderen gaan gezamenlijk dineren in de klas van 17.00 tot 18:00 uur.
Tijdens dit uur organiseert de ouderraad op het schoolplein een sfeervolle
bijeenkomst voor ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. De
ouderraad zorgt voor typische Hollandse winterlekkernijen, zoals erwtensoep,
warme chocolademelk met slagroom en een broodje hamburger. Dit alles tegen
een minimale vergoeding. Daarbij zal de sfeer en ambiance natuurlijk winters
en kerstvol aandoen. De kersthits ’All I want for Christmas’ en ‘Last Christmas‘
van Mariah Carey en Wham zullen zeker niet ontbreken.
De opbrengst van de kerstmarkt komt volledig ten goede voor de organisatie
van activiteiten. Ook zal er een melkbus staan waarin u een vrije gift kunt
deponeren.
Wij hopen op zo veel mogelijk ouders, verzorgers en/of opa’s en oma’s te zien
en er samen een gezellig uur van te maken.
Vanuit de ouderraad wensen wij u een mooie december maand en alvast veel
goeds toe voor 2020!

Belangrijke data
data

Activiteit

4 dec.
19 dec.
23 dec.-3 jan.
22 jan.

Sinterklaas
Kerstfeest
Kerstvakantie
Open huis

Staking 30/31 januari
De stakingen in het onderwijs krijgen in de maand januari een vervolg. De onderwijsbonden roepen alle leden in het
PO en VO op om 30 en 31 januari het werk neer te leggen.
Op Esmoreit hebben we nog niet besloten wat we hier mee gaan doen, na de kerstvakantie gaan we hier in het team
een besluit over nemen. Mocht u op deze dagen opvang nodig hebben voor uw kind(eren), kunt u er wellicht alvast
rekening mee houden.
Kindergemeenteraad
Groep 7 en 8 hebben meegedaan met de Kindergemeenteraad van de gemeente Raalte. Een project, waar vijf
scholen uit de gemeente mee kunnen doen. Als school draag je een project voor, die moet je in de gemeenteraad
presenteren en verdedigen. Uiteindelijk kiezen de gemeenteraadsleden het winnende plan.
Wij hebben op school eerst in groep 7 en 8 lessen gehad over de gemeente, wat doet een gemeenteraadslid, hoe zit
en politieke partij in elkaar en wat is precies democratie. Uiteindelijk hebben verschillende groepjes plannen bedacht
die ze aan elkaar moesten presenteren. Uiteindelijk hebben we democratisch gestemd en kwam er één plan uit die
gewonnen had. Dat was het plan van Diede, Merle, Wieke, Alyke en Aaron. Zij waren namens Esmoreit de
afgevaardigde gemeenteraadsleden!
De dag van de Kindergemeenteraad zijn we met alle kinderen van groep 7 en 8 naar
het gemeentehuis gegaan om onze raadsleden aan te moedigen. Naast onze vijf
raadsleden waren er nog vier scholen die hun plan gingen verdedigen, dat waren de
Kwintijn, De Korenbloem, De Gouden Emmer en de Antoniusschool. Elke school
presenteerde zijn plan, kreeg kritische vragen en daarna werd er een debat
gehouden. Er werden goede vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en dit alles onder
de leiding van de voorzitter, burgemeester Dadema. Uiteindelijk moest er gestemd
worden, in drie stemrondes kwam onze school als winnaar uit de bus! Hoera! We
krijgen €2500.- om het plan nu daadwerkelijk uit te voeren.
Het voorstel bestond uit het plan om alle basisscholen in de gemeente een
leskist te geven met allemaal spelletjes en activiteiten om te doen met ouderen.
Dit allemaal om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Nu de uitdaging
om hier iets moois van te maken!

Klik op deze link om een impressie van de dag te krijgen!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=xhN6BI7U2tM&feature=emb_logo
Volleybal toernooi groep 6
Tim, Jorn, Gijs, Jim, Yara, Laura, groep 6 gingen met een goed gevoel naar school. Het was in de herfstvakantie op 24
oktober. Ze gingen met de bus naar de sporthal in Raalte. Angela de moeder van Laura die ging ook mee. Die was de
coach. Het eerste partijtje ging goed we hadden 9-0 gewonnen. Toen hadden we even pauze. Daar na moesten we
ook nog een partijtje spelen die hadden we 7-0 gewonnen. En toen hadden we weer pauze. toen gingen we weer
een partijtje spelen. Die hadden we 6-1 gewonnen. Toen hadden we weer pauze. Daarna moesten we nog een
partijtje als we die gingen winnen stonden we in de kwartfinale. En die hadden 6we ook 5-3 gewonnen. Dus we
stonden in de kwartfinale. Toen hadden we weer pauze. En toen we weer moesten spelen waren we heel nerveus
want we stonden in de kwartfinale. En 6-4 gewonnen. Dus toen stonden we in de halve finale en die hadden we 7-4
gewonnen. Toen moesten we kijken tegen wie we in de finale moesten strijden. En toen moesten tegen bolster 2 en
dat werd 3-3 en toen moest je nog een opslag bij wie de bal op de grond kwam die had verloren. En de bal kwam bij
ons op de grond. Dus we werden tweede en bolster 2 had gewonnen dus die werd eerste en dat was het.
Gemaakt door: Laura & Yara.

“Doe gezond en beweeg” deelname aan de jaarlijkse Coop-crossloop zondag 15 december.

Attentie voor de kinderen van de basisschool!
Doe mee aan de jaarlijkse crossloop.
Evenals vorig jaar delen we op de zondag na afloop van de 1 en/of 2 km een lekkere –deels gezonde – attentie uit
aan de kinderen die op de basisschool zitten en meedoen aan de crossloop. Iedereen prijs!
Tevens kunnen jullie op zondag muntjes doneren aan bv ’t zwembad, of de Zonnebloem (voor zieke mensen). Hoe
meer muntjes je club, hoe hoger de te ontvangen bijdrage van onze sponsor Coop.
De kinderen ontvangen een aanmeldingsbriefje via school. Voor opgaaf deze aub invullen en op school weer
inleveren, wij zorgen dan zelf voor de verdere aanmelding via de site.
Kinderen tot en met groep 5 mogen meedoen aan de 1 km. Bijdrage is € 1. Start 10.45 uur
Kinderen groep 6 tot en met groep 8 doen mee aan de 2 km. Bijdrage is € 2. Start om 11.00 uur
Vóór de wedstrijd kan binnen in Elckerlyc het startnummer opgehaald worden.
Dus vaders en moeders: dit jaar géén bezoek plannen naar opa’s en oma’s of andere familieleden op de dag van de
Coop Crossloop!
Voor meer informatie: www.sallandscrosscircuit.nl of mail ucivloedgraven@gmail.com (Cilia Vloedgraven)

