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Gelukkig nieuwjaar! 
Een nieuw jaar is begonnen, via deze weg willen we iedereen een heel gelukkig 2020 
wensen! 

 
Iep nieuws 
We zijn als school nu een aantal jaar bezig om te werken met IEP in groep 6-7-8, deze 
toetsen zijn nu ook voor de overige groepen beschikbaar. In een aparte IEP-nieuwsbrief 
wordt dit voor u uiteengezet. Deze brief krijgt u via dezelfde weg als de nieuwsbrief in 
de mail. Ook zal hij te vinden zijn op de website. 

 
Rapport/administratiedagen 
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van oktober zijn groep 1 t/m 4 op maandag 27 en 
dinsdag 28 januari vrij. Deze dagen zijn de zogenaamde rapport/administratiedagen.  
Tijdens deze dagen zijn de collega’s van de onderbouw ambulant. Zij hebben een dag 
voor hun eigen administratie en rapporten en de andere dag nemen zij de 
bovenbouwgroepen over, zodat die collega’s ambulant zijn voor administratie en 
rapporten. Later in het schooljaar zal dit nogmaals plaatsvinden, op dinsdag 2 juni en 
maandag 8 juni. 

 
Open Huis 
Woensdag 22 januari is het open huis op Esmoreit. Alle geïnteresseerden die de school 
eens tijdens lestijd willen bezoeken zijn van harte welkom om langs te komen! Van 9.30 
uur tot 11.30 uur staan de deuren open! Zie de uitnodiging verderop in deze 
nieuwsbrief. 
 

Leerorkest: Er gaat muziek klinken in de school!  
Vanaf 27 januari 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  

 
EHBO 
Komende woensdag start groep 8 weer met EHBO lessen die worden gegeven door 
Geertje Hogeboom. De kinderen krijgen zowel theorie- als praktijklessen en zullen 
uiteindelijk allemaal examen doen. 
We vinden het erg fijn dat Geertje nog steeds de lessen bij ons op school wil verzorgen 
en dat we ieder jaar weer kunnen rekenen op de hulp van ouders! 

 
Vals alarm 
Aan het begin van de vakantie is het alarm van school afgegaan, wat er toe leidde dat 
de brandweer op de stoep stond. Gelukkig bleek dit loos alarm, er is verder niets aan de 
hand. Door een fout in het alarmsysteem gingen de alarmen spontaan af, dit is 
inmiddels onderzocht en verholpen. 

 
 
 

Belangrijke data 
 
data 
 
22 jan. 
27+ 28 jan 
11 feb+13 feb. 
 
14 feb. 
17 -21 feb.  

Activiteit 
 
Open huis 
Groep 1 t/m 4 vrij 
Eindgesprekken VO  
gr. 8 
Rapport mee 
voorjaarsvakantie 

6 januari 2020 
 Nieuwsbrief 6 



 
Schoolplein 
Na het vieren van oud en nieuw lag er allerlei troep op het schoolplein van voornamelijk vuurwerk. Dit is door het harde werken 
van Hennie en Ietje Rensen allemaal opgeruimd, zodat we na de kerstvakantie weer met een schoon plein konden beginnen. 
Heel erg bedankt Hennie en Ietje! 
  



 
                                   
 
 
 
 
 
 

Open Huis 
 

Woensdag 22 januari 2020 
09.30 tot 11.30 uur 

 
Ook nieuwsgierig hoe de kinderen op basisschool Esmoreit leren en werken? 
Woensdag 22 januari is onze school geopend voor alle ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden! De kinderen zijn erg trots op hun school en ontvangen u graag in hun 
lokaal. U kunt gerust bij alle groepen naar binnen gaan en kijken hoe de kinderen daar 
werken en leren. Nog leuker is het om samen met de kinderen een les rekenen of taal te 
maken. Wellicht gaat u samen aan een VierKeerWijzer-thema werken. Daarnaast zijn er 
groepen bij de gym in de sporthal, ook daar kunt u rustig naar toe gaan om te kijken bij de 
lessen. 
 
Wilt u meer informatie over ons onderwijs, de methoden of de school in het algemeen dan 
kunt u tijdens het open huis de directie vragen stellen. U kunt ook bellen voor een afspraak 
of een rondleiding. 
 
Ook kunt u een kijkje nemen bij peuterspeelzaal (PSZ) De Eekhoorntjes. De medewerkers 
zijn deze ochtend aanwezig om belangstellenden te informeren over de manier van spelen, 
werken en begeleiden op de PSZ en het KDV. 
Bij de PSZ kunt u ook informatie krijgen over de BSO.  
 
Als extraatje krijgt u bij binnenkomst een vragenblad waarmee u een echte VierKeerWijzer-
speurtocht kunt doen in de school. In alle klassen zijn de antwoorden op de vragen te 
vinden! Kom dus langs in alle groepen voor de antwoorden. 
 
Tot woensdag 22 januari!  
 
Kinderen en team kbs Esmoreit 

 
 
 



 

            
Team Esmoreit, Ou 


