1 april 2019

Nieuwsbrief 9
Gevonden
Er is een tijd geleden een (trouw)ring gevonden op het speelplein. Het
gaat om een ring met inscriptie. Bent u een ring verloren? Deze is af te
halen bij de directie.
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, Ilse Reimink (lln. groep 8), Natasja Luttenberg (lln. groep 8 en 5)
Esther Veldman (lln. groep 4) of een leerkracht, juf Kirsten, juf Niña of meester
Niek.

Fancy Fair donderdag 18 april voor Zaïra.
Zaïra heeft van haar 4de jaar veel last van blaasontstekingen en van haar
darmen. Sindsdien is ze onder behandeling in het Isala in Zwolle. In 2015 ze
geopereerd aan haar plasbuis en dat leek beter te gaan, maar dat was helaas
voor korte duur.
Ze heeft sinds haar 4de regelmatig antibioticakuren of antibiotica
onderhoudsdosis. Ze heeft veel pijn en dat belemmerd haar in haar dagelijks
leven. We zijn nu zover dat ze in het ziekenhuis het eigenlijk ook niet meer
weten, waarom ze continu terugkerende blaasontsteking krijgt en waar het
vandaan komt. Zelf na intensief bekkenbodemfysiotherapie was er geen
verbetering, Zaïra kreeg te horen dat ze er mee moet leren omgaan. Dus ook
met de pijn die ze bijna dagelijks heeft.
Nu zijn we een jaar geleden in aanraking gekomen met bacteriofagen
behandeling. Een in Nederland nog onbekende behandeling. Bacteriofagen zijn
kleine virusjes die de bacterie definitief verslaan. Deze virusjes injecteren de
bacterie en laten vervolgens de bacterie exploderen waardoor deze dus
definitief verdwijnt. Een gezonder sneller, goedkoper en vele malen effectiever
alternatief voor antibiotica. Bacteriofagenbehandeling zou Zaïra kunnen helpen!
Helaas is deze behandeling in Nederland niet mogelijk. Nederland staat nog
maar aan het begin van de bacteriofagen behandelingen en er zullen hier eerst
testen en onderzoeken gedaan moeten worden voordat deze behandeling
goedgekeurd is en uitgevoerd mag worden. Iets wat nog jaren zal duren. Wij
zullen hiervoor naar Georgië moeten. Helaas is het zo dat de zorgverzekering
niet dekt omdat het om een behandeling in het buitenland gaat...
Met deze behandeling hopen we Zaïra te helpen op een kans naar genezing en
haar weer een pijnvrije toekomst te geven.

Belangrijke data
data

Activiteit

12 april
16 april
17 april
18 april

Koningsspelen 2019
eindtoets groep 8
eindtoets groep 8
Witte donderdag
Fancy Fair
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
weer naar school
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19 april
21 april
22 april
27 april
13 mei

Ouders Zaïra
Daarom houden wij donderdag 18 april onze jaarlijkse Fancy Fair voor
Zaira Bendijk.
U bent allemaal uitgenodigd van 12.30 uur tot 13.45 uur op Esmoreit!
Voor meer info, check het volgende filmpje op Pleinpraat TV!
https://www.youtube.com/watch?v=iE3qc8zoxK4

Zaïra gaat voor een behandeling van haar blaas-en darmproblemen naar Georgië. Met bemiddeling van
Lydia Bakhuis is het contact, de afspraken en de behandeling tot stand gekomen. Zij begeleidt mensen die voor een
fagenbehandeling naar Georgië gaan. Op de facebookpagina bacteriofagen informatie en advies kunt u hier meer
over vinden.
De reis en de behandeling kosten geld en wordt niet door de ziektekostenverzekering gedekt. De kinderen van
school willen Zaïra graag helpen en vonden dat de opbrengst van de Fancy Fair naar haar moest gaan.
Ondertussen was er een geldinzamelingsactie gestart en al heel snel was het totale bedrag al bij elkaar gebracht.
Wij hebben met Zaïra en haar ouders afgesproken dat het doel van de Fancy Fair toch hetzelfde blijft. We zamelen
geld in, alleen niet meer rechtstreeks voor Zaïra, maar voor Lydia Bakhuis. Zij kan met dat geld kinderen helpen die
niet genoeg geld bij elkaar kunnen brengen. Op deze wijze kunnen er dan nog meer kinderen worden geholpen.

Thema vervoer. Groep 4
We hebben gereden in de bus van kreeft toen kwamen we aan bij de garage van Milan. Die heet autobedrijf
Kleinlangvelslo, toen gingen we naar de Receptie, toen gingen we naar het Magazijn. Toen gingen we de in de
Werkplaast kijken en de spuitruimte in en we hebben nieuwe oude auto’s gekeken. Toen gingen we naar de Kantine
daar kregen wij allemaal kregen een bal en een autootje en snoepjes. Toen daar gingen eerst naar de bus toen reden
we naar Reimink daar gingen we eten en drinken en daar na gingen we weer met de bus naar school.
Groetjes Milan en Pim
Wij willen autobedrijf Kleinlangevelsloo langs deze weg nogmaals bedanken voor de traktatie die zij de kinderen
hebben gegeven. Het maakte de excursie voor hen nog specialer.

Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april a.s. vinden de Koningsspelen plaats.
De kinderen krijgen ’s ochtends een ontbijt. Hiervoor hebben
ze een bord, bestek en een beker nodig. Dit kunnen ze op
donderdag 11 april meenemen, wel voorzien van naam.
Na het ontbijt openen we gezamenlijk de Koningsspelen met het Koningslied:
PASAPAS. Om 9.30 uur starten we met een spelletjes-vossenjacht rondom
school en in het bos bij het amfitheater. Rond 11.30 uur sluiten we gezamenlijk af op
het plein. De onderbouw is om 12.00 uur vrij.
De kinderen nemen op deze dag géén fruit en drinken mee. De bovenbouw is ’s
middags gewoon op school, dus zij moeten wel brood meenemen.
Het zou leuk zijn als de kinderen op deze dag iets van oranje aantrekken, dit is niet
verplicht. Samen maken we er een Koninklijke dag van!
Uiteraard bent u altijd van harte welkom om te komen kijken tijdens de spelletjes.

Nieuws uit de stageleergroep
De stageleergroep dit jaar zit niet stil..!
Wij, Amber, Sam, Melanie en Melissa willen jullie graag informeren over ons onderzoek omtrent executieve
functies. Executieve functies zijn regelfuncties in onze hersenen die belangrijk zijn voor het realiseren van
doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies hebben een controlerende of aansturende functie. Met de
functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag.
Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te
plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken. Een voorbeeld is dat je
eerst je sokken aan gaat doen voordat je je schoenen aantrekt of regelen het starten met een taak en het richten en
vasthouden van de aandacht.

De leerkrachten van de Esmoreit waren nieuwsgierig naar executieve functies. Dit onderwerp kon onze WPO’er
Melissa goed toepassen voor haar onderzoek in de bovenbouw. De stageleergroep heeft Melissa
hierbij ondersteund. Aan het einde van dit jaar heeft team Esmoreit iets in handen dat bruikbaar en inzetbaar is
omtrent executieve functies, zodat het ten goede komt voor de kinderen.
Melissa heeft voor haar onderzoek een kindplan
gemaakt, zodat de leerlingen van de bovenbouw
wekelijks aan een van de executieve functies kunnen
werken. Als stageleergroep zijn wij bezig met het
ontwikkelen van kwaliteitskaarten voor leerkrachten.
Een kwaliteitskaart geeft weer hoe de leerkracht kan
handelen om bij te dragen aan het versterken van een
van de executieve functies van de kinderen. Daarnaast
kunnen executieve functies versterkt worden door het
spelen van spelletjes. Voor de spelletjes binnen de
school ontwikkelen wij een blad waarop staat welke
spelletjes welke executieve functie versterkt, zodat de
leerlingen weten welk spelletje hen helpt om een
executieve functie te versterken.
Het kindplan

Poster met uitleg van de bijbehorende executieve functies.

Algemene ouderavond 13 juni 2019
Sluit onderwijs nog aan op wat kinderen nodig hebben? Kan het huidige systeem tegemoetkomen aan werkelijk
passend onderwijs en de persoonlijke vragen van kinderen van nu? De vraag wordt steeds vaker gesteld of we de
kinderen in onze huidige kinderopvang en onderwijs de goede ‘bagage’ mee geven voor als ze als volwassenen de
maatschappij in stappen? Wij vinden dat het anders kan en ook moet. We willen kinderen beter voorbereiden op
hun toekomst, niet op het verleden. De maatschappij verandert continu, we willen ieder kind zijn of haar plek in die
veranderende maatschappij laten vinden. We willen ieder kind in zijn waarde versterken. We willen kinderen geen
oplossingen aandragen maar oplossend vermogen aanleren. Dat vraagt om nieuwe verbindingen, ondernemen en lef
hebben om zelf in actie te komen.
Donderdag 13 juni organiseren de MR, de Ouderraad, het team en de PSZ een algemene ouderavond over dit
thema.
U krijgt t.z.t. nog meer informatie over deze avond en over de inhoud van deze avond, maar u kunt nu alvast de data
in uw agenda zetten.

