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Belangrijke data

De beste wensen voor 2019!

data
23 januari

Avond ouderklankbordgroep
Volgende week nodigen wij van elke groep 2 ouders uit voor 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 wij een duidelijk beeld krijgen hoe u als ouder over bepaalde
onderwerpen denkt of hoe u die beleeft. Uw mening 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.

30 januari
1 februari
12,13,15
februari

We streven ernaar om elke groep door twee ouders te laten
vertegenwoordigen. 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.
Maandag wordt in elke groep aan twee kinderen de uitnodiging meegegeven.
Mocht u een uitnodiging ontvangen en wilt u zich afmelden, dan vragen we uit
dezelfde groep een andere ouder.
In de volgende nieuwsbrief komen we terug op de bevindingen van deze avond.
Lekkage
Na de jaarwisseling bleek dat er lekkage was op school.
Na inspectie van het dak, door dakdekkers, bleek dat
er, door vandalisme, een gat in het dak was gemaakt.
Dit heeft tot aanzienlijke waterschade en zelfs even
kortsluiting geleid. Gelukkig bleven verdere gevolgen
uit. Mocht u iets hebben gezien, of informatie hebben,
dan horen wij dat graag. Misschien zijn de onkosten
dan te verhalen op de verzekering.
Schoonmaak van het speel- leerplein.
Dit jaar hadden we besloten om het speel- leerplein op de eerste schooldag,
samen met enkele kinderen, schoon te vegen. Normaal doet Hennie Rensen dat
trouw na de jaarwisseling, maar dit jaar was hij geveld door de griep. Veel
mensen hebben daardoor gezien hoeveel vuurwerkresten er eigenlijk
achterblijven op het plein. De kinderen vonden het (gelukkig) een leuk klusje en
hadden het best snel opgeruimd. Misschien dat volgend jaar degenen die het
vuurwerk afsteken al de restanten bij elkaar vegen?

18-22 februari
26,28 februari
4 maart
7 maart
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Nieuw lid MR
De medezeggenschapsraad van Esmoreit bestaat momenteel uit drie ouders en drie leerkrachten. Aan het einde van
het huidige schooljaar gaat één ouderlid stoppen. Dat betekent dat we dan een vacature hebben voor een lid binnen
de oudergeleding. Onze ervaring is dat het prettig is als een nieuw lid een tijdje kan meelopen om de gang van zaken
binnen de MR te leren kennen en ervaren.
We zijn daarom nu op zoek naar een nieuwe ouder die alvast plaats wil nemen binnen de MR. Benieuwd wat de MR
allemaal doet? Op de website van de school vindt u meer informatie over de MR. Kijk onder het kopje MR, of klik op
volgend adres, http://www.basisschoolesmoreit.nl/index.php?section=25&page=184.
Heeft u interesse om plaats te nemen in de MR? Laat het dan weten bij een van de leden.

Er gaat muziek klinken in de school!
Vanaf februari gaat er veel muziek klinken bij ons op school. Wij starten met het Leerorkest. Dit is een project van
het Muziek Netwerk Salland. In de komende maanden komen er wekelijks tegelijkertijd 5 muziekdocenten op school.
De kinderen uit groep 5 en 6 gaan gedurende al die weken oefenen op een viool, cello, gitaar, koper- of
slagwerkinstrument. De lessen worden afgewisseld met orkestrepetities. Aan het eind van de periode sluiten we het
Leerorkest af met een spetterend concert. Natuurlijk krijgen de ouders hierover bericht en bent u dan van harte
welkom. Wilt u meer weten over het Leerorkest van het Muziek Netwerk Salland, kijk dan op
www.muzieknetwerksalland.nl

