
 
 
 
   
 
 

 
Studiedagen 
Op de afgelopen studiedagen  zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van het overschakelen van vier naar 
drie Units. We gaan in de periode tot aan de zomervakantie dat ook een aantal momenten toepassen.  

 
Unit 1:  
Unit 1 gaat de komende periode werken over de dierentuin. Samen hebben we gekeken hoe we het zo leuk en 
uitdagend mogelijk kunnen maken voor alle kinderen. 
De ochtenden zullen de kinderen van groep 3 bezig zijn met hun dagelijkse programma (lezen, spelling, rekenen, 
schrijven), 's middags werken alle kinderen, unit 1 en groep 3,   door elkaar over de dierentuin. 
Er zullen verschillende hoeken zijn waarin kinderen kunnen werken en spelen. De doelen die aangeboden zijn in 
groep 3 laten we zoveel mogelijk terugkomen in de hoeken. 
Bijvoorbeeld het betalen met geld bij de kassa. Hier kunnen de plus- en minsommen geoefend worden. De kleuters 
die dat ook interessant vinden en ook willen betalen, doen dan natuurlijk mee.  
 
Unit 2: 
Tijdens het uitproberen van het unitonderwijs in de nieuwe unit 2, kan het zijn dat kinderen op verschillende 
momenten aansluiten bij andere groepen in de "nieuwe" unit. Dit is om binnen de unit zaken te onderzoeken en toe 
te passen, zodat we volgend schooljaar een goede start kunnen maken met het werken in de nieuwe unit 2. De 
vakgebieden waarbij we het gaan toepassen en onderzoeken zijn topografie, spelling, rekenen en/of VierKeerWijzer.  
 
Unit 3: 
Voor ons, leerkrachten van de huidige Unit 4, betekent dit dat we alvast vooruitkijken naar het werken in de nieuwe 
Unit 3 (bestaande uit dezelfde leeftijdsgroepen. De afgelopen jaren hebben we in deze Unit al veel groep 
doorbrekend gewerkt en gebruik gemaakt van het inzetten van de kwaliteiten van de leerkrachten. Voor volgend 
schooljaar gaan we hier mee door en willen we dit nog verder uitbreiden. Daarbij zijn we aan het zoeken naar een 
goede manier om instructies te verzorgen, ruimtes goed te gebruiken, de tijd voor de leerkrachten efficiënt in te 

zetten, zodat we nog meer kunnen betekenen voor de kinderen. Dit willen we in de komende periode gaan 
uitproberen. Wat merken de kinderen hiervan? Veel dingen zijn voor leerlingen al vanzelfsprekend, groep 
doorbrekend met 4xwijzer, circuit met Rots en Water, gym enz. We gaan met Rekenen en Spelling proberen 
om meer op niveau te werken binnen de twee leeftijden en de leerkrachten anders in te zetten. Denk daarbij aan 
korte instructies door 1 leerkracht, terwijl de andere leerkracht tijd heeft om rond te lopen en leerlingen te helpen. 
Zo willen we leerlingen nog meer ondersteunen en lesstof op niveau kunnen aanbieden. 
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Corona  
Door de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen is ook het 
schoolleven bijna weer terug zoals het voor de coronapandemie was. 
Voor iedereen betekent het dat de school een veilige plek is waar 
samenleven en leren weer mogelijk is. 
Mocht uw kind toch besmet raken dan hoeft het geen 7 dagen meer in 
quarantaine. De opheffing van de isolatie (quarantaine)  na besmetting is 
naar minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 dagen (met 
klachten) en 24 uur klachtenvrij gegaan.  
 
Ouders mogen ook weer de school in komen en zij mogen ook weer bij 
groepsactiviteiten aanwezig zijn. Dat vinden wij erg fijn. We hebben het 
contact echt gemist. 

Belangrijke data 

10 maart 
 
12 maart 
 
14-18 maart 
 
14 april 
 
19 april 

Rapport mee naar 
huis 
NL doet Esmoreit 
 
Rapportgesprekken 
 
Afsluiting thema 
Fancy Fair 
Algemene 
ouderavond 

 

 

 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



Om alvast in uw agenda te zetten: 
Donderdag 14 april, 12.30 tot 13.45 uur 
Afsluiting gezamenlijke thema Beestenboel en  Fancy Fair. De Fancy Fair is ook in het thema van Beestenboel. U kunt 
deze middag in school kijken naar alles wat de kinderen hebben gemaakt rondom het thema Beestenboel. Het 
thema van de Fancy Fair is ‘van kinderen voor kinderen’. U krijgt hier later nog meer info over. 
Algemene ouderavond dinsdag 19 april 
Zoals in de vorige mail al was aangekondigd. Dinsdag 19 april is de algemene ouderavond. 
Deze avond wordt voorbereid door school, de MR en de Ouderraad. 
Twee onderwerpen staan deze avond centraal: 

1. Werken in units 
2. VierKeerWijzer. 

U krijgt nog een aparte uitnodiging met de locatie en tijden. 
 
Kwaliteitsdag Esmoreit dinsdag 22 maart 
Het college van bestuur (CvB) van mijnplein bezoekt dit jaar elke school. Dinsdag 22 maart komt het CvB een hele 
dag bij ons op school.  
De kwaliteitsdag kent verschillende onderdelen: 
- gesprek met de directie, o.a. toelichting op de leervraag, rol en functioneren schoolleiding, kwaliteitscultuur,  

                onderwijsaanbod, veiligheid en schoolklimaat  

- gesprek met de Intern Begeleider, o.a. leeropbrengsten en doelen, waar liggen risico’s, inzet zorgmiddelen 

- gesprek met enkele leerkrachten, o.a. schoolklimaat, veiligheid, werkdruk, ontwikkeling medewerkers 

- klasbezoeken 

- teamgesprek 

Aan het einde van de dag heeft het CvB een goed beeld gekregen van de onderwijskundige status van de school. Op 
basis daarvan zal het college haar bevindingen presenteren en bespreken met het team. Hierbij neemt de 
geformuleerde leervraag weer een belangrijke plaats in. Tevens formuleert het CvB adviezen en aanbevelingen en 
geeft het tips en tops. 
De rapportage, adviezen en conclusies worden door de directeur verwerkt in de plannen van de school. Die worden 
daarmee geactualiseerd. Aan de MR en via het jaarverslag legt de directeur verantwoording af aan ouders en 
externe relaties. De rapportage wordt ook ingevoerd in het Internet Schooldossier van de onderwijsinspectie 
 

NL doet zaterdag 12 maart.  
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van sociale initiatieven. Zo is 
de oudervereniging van basisschool Esmoreit daar geen 
uitzondering in. De schoolreisjes, de oranjemarkt, de activiteiten 
rondom sinterklaas en kerst zijn allemaal activiteiten die met 
behulp van vrijwilligers georganiseerd worden.  
Ook om die reden hebben wij onze stichting aangemeld voor het jaarlijkse NL doet initiatief van het Oranjefonds. Dit 
jaar wordt NL doet georganiseerd op 11 en 12 maart. Op die dag wordt vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet. 
Vrijwilligerswerk maakt het verschil!! 
 
Dus ook wij als oudervereniging van de Esmoreit willen die dag de handen graag uit de mouwen steken. En hier 
kunnen we alle hulp goed bij gebruiken. In en rondom schoolgebouw zijn genoeg werkzaamheden en klusjes waarbij 
alle hulp van harte welkom is. Van tuinwerkzaamheden tot timmerkarweien. Maar je hoeft geen groene vingers of 
een kluswonder te zijn om je aan te melden. Elke bijdrage maakt een verschil.  
Dus steek je graag je handen uit de mouwen en wil je graag een bijdrage leveren aan het welzijn van onze kinderen, 
dan nodigen we je graag uit om zaterdag 12 maart mee te doen aan dit mooie initiatief. Uiteraard wordt er tijdens 
deze dag ook voor de innerlijke mens gezorgd. Wil je graag meedoen, geef je dan op via de mail of stuur via onze 
facebook pagina een berichtje. Uiteraard kun je ook gewoon op de dag zelf meedoen. We beginnen om 9.00 in de 
ochtend en stoppen rond de klok van vier. Uiteraard ben je ook vrij om een dagdeel mee te doen en je hoeft 
natuurlijk geen kind op Esmoreit te hebben om mee te doen.  
 
Hopelijk tot 12 maart.  
Groeten van de Ouderraad.  
Email: Or.esmoreit@gmail.com  Facebook : Ouderraad Esmoreit.  
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Op zaterdag 9 april kun je weer een Palmpasenstok maken in 
het parochiecentrum tegenover de H. Kruisverheffing! Kom jij 
ook met je papa of mama, opa of oma? We beginnen om 13.30 
uur en het duur tot maximaal 15.00 uur.  

 
 

De kosten voor  het maken van de Palmpasenstok zijn € 3 per kind. 
 
Op zondag 10 april is er om 10.30 uur een viering in de kerk. 
Vanaf 10.15 uur kun je je Palmpasenstok ophalen in het 
Parochiecentrum. Om 10.30 uur lopen we samen de kerk in. 
Tijdens de viering is er voor de kinderen een activiteit in het 
parochiecentrum. 
Na de viering gaan we met z’n allen een rondje in of rond de kerk 
lopen. Natuurlijk hopen we dat de ezel ook mee gaat. 

 
 

Doe jij ook mee? 
 
 
 
 
Je kunt je tot en met dinsdag 5 april opgeven voor het maken 
van de Palmpasenstok via email op 
gezinszondag@parochieheiligkruis.nl.  
Wil je het volgende daarbij zetten: 
- Je naam (voornaam en achternaam) en leeftijd 
- En of je wel/niet een stok van thuis mee neemt.  
 
Als je nog een Palmpasen stok hebt van 2019, maar dit jaar niet wilt komen, wil je dan de stok bij de H. 
Kruisverheffing afgeven? In het portaal van de linker zij-ingang staat een tafel waarop je de stok kunt 
achterlaten.  
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