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Belangrijke data

Corona
Het wordt steeds meer ‘gewoon’. Corona verdwijnt zo zachtjes aan naar
de achtergrond en daarmee keert de continuïteit en het ‘gewone’ in de
klas terug. Dat ervaren de kinderen en de leerkrachten als erg prettig.
Voor de volledigheid staan hieronder nog de laatste informatie
betreffende zelftesten en quarantaine. Meer informatie kunt u vinden in
het laatste servicedocument van 22 maart 2022:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-FunderendOnderwijs-22-maart-2022.pdf
De belangrijkste informatie is:
• Volg de basisregels die voor iedereen gelden.
• Leerkrachten doen dagelijks voor aanvang van de
werkzaamheden een gezondheidscheck. Als een van de vragen
met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker
thuisblijven en zich (laten) testen.

14 april
15 april
18 april
19 april
22 april
25, 26 april
27 april
28 april – 8 mei

Witte donderdag
Fancy Fair
Goede Vrijdag
kinderen vrij
Tweede Paasdag
Kinderen vrij
algemene
ouderavond
Koningsspelen op
school
studiedagen
kinderen vrijdag
Koningsdag
meivakantie

Zelftesten
Bij klachten wordt geadviseerd een (zelf)test te doen. Tot 1 juni 2022 blijft het mogelijk om hiervoor gratis zelftesten
aan te vragen bij school. Belangrijk om te weten: Zelftesten worden aangeboden aan leerlingen en medewerkers die
bij klachten gebruik willen maken van een zelftest. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.
De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen.
Gezinnen met kinderen in quarantaine
Als iemand in huis corona heeft, mogen de andere gezinsleden in veel gevallen naar buiten en naar school als zij
geen klachten hebben. Bij klachten blijft een gezinslid wel altijd thuis en doet een (zelf)test. Bij een positieve
testuitslag gaat een gezinslid of kind in isolatie.
Twijfelt u of u in quarantaine moet? En of u zich moet laten testen? Doe de quarantainecheck en krijg binnen een
paar klikken een persoonlijk en actueel advies.
Quarantainecheck: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Sammy Sharifi
Alle kinderen en ook heel veel ouders kennen Sammy. Sammy is jarenlang als vrijwilliger
werkzaam geweest op Esmoreit. Hij heeft in al die jaren enorm veel klusjes gedaan en er zo
voor gezorgd dat wij op school prettig konden werken. Zelfs na de verhuizing naar Raalte
bleef hij trouw een dagdeel in de week op school komen.
Wanneer hij op school was hoorde je regelmatig kinderen: ‘Hai Sammy’ of ‘hoi Sammy, ik
heb dit gemaakt’ zeggen en altijd was Sammy vriendelijk, vrolijk en belangstellend naar de
kinderen. Sammy kon zijn werk in Zwolle niet langer meer combineren met het
vrijwilligerswerk op de Esmoreit.
Bescheiden als Sammy is wilde hij geen afscheid. Toch hebben alle groepen mooie
tekeningen, verhaaltjes en een versierde katoenen tas voor hem gemaakt. Van school
heeft hij een envelop met inhoud gekregen. Wij zullen Sammy, zijn glimlach en
belangstelling missen en wensen hem heel veel succes en plezier op zijn werk in Zwolle.

Algemene ouderavond
Dinsdag 19 april is er sinds twee jaar weer een algemene ouderavond.
Deze avond informeert Marco Bastmeijer de ouders over
VierKeerWijzer, de 8 talenten, de rijke leeromgeving en de
manier van werken vanuit VierKeerWijzer.
Na de koffiepauze krijgen de ouders korte informatie over de
ontwikkeling van school naar units ( samenwerkende groepen)
waarna zij met elkaar in gesprek gaan over een aantal stellingen.
De opmerkingen en vragen vanuit die gesprekken worden door
het team meegenomen naar de twee studiedagen op 25 en 26
april. Alle vragen van de ouders worden via een speciale
nieuwsbrief beantwoord. Dat geldt ook voor de vragen die
ouders aan het begin van de avond schriftelijk kunnen inleveren.

NL DOET
Zaterdag 12 maart was het een drukte van belang op en om school. Met een flink aantal ouders werden er allerlei
klussen uitgevoerd. Er werden een flink aantal struiken gesnoeid, het schuurdeurtje geverfd, het zandbakzand weer
in de zandbak, putten uitgeschept. Dit kon allemaal door de inzet van veel ouders die of de hele dag of een gedeelte
van de dag kwamen klussen op school. Ook kinderen kwamen langs, soms om even te kijken maar vaak ook om mee
te helpen. Uiteraard werd er gezorgd voor koffie met wat lekkers en ook een lekkere lunch.
Iedereen die deze heeft geholpen nogmaals bedankt voor de hulp en ook de gezelligheid samen!

Insectenhotel
Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe aanwinst bij onze
parkeerplaats, een echt insectenhotel, geschonken door de
schoolverlaters van 2019-2020. Verschillende insecten kunnen gebruik
maken van dit superhotel! We zoeken nog hulp om het grasveld om te
ploegen en er bloemen te zaaien, zodat er ook een geschikte plek
ontstaat voor de insecten. De jongens van Unit 4.8, Tim en Jim hebben
hard gewerkt om dit de grond in te krijgen! Klasse jongens!

Koningsspelen 2022
Op vrijdag 22 april a.s. vinden de Koningsspelen plaats op onze school voor kinderen, dus óók voor de 4 jarigen!
De kinderen krijgen ’s ochtends een ontbijt. Hiervoor hebben ze een bord, bestek en een
beker nodig. Dit moeten ze op donderdag 21 april meenemen, wel voorzien van naam.
Na het ontbijt openen we gezamenlijk de Koningsspelen met het Koningslied: “Fittop10”.
Om 9.30 uur starten we met een spelletjes-speurtocht 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.

Luttenberg 75+2 jaar bevrijd
Twee jaar hebben de kant-en-klare draaiboeken in de kast
gelegen, nu heeft de werkgroep 75+2 ze er weer uit gehaald.
Vanuit het Comité 4 &5 mei Luttenberg kwam vóór corona het
plan om samen met andere Sallandse dorpen de bevrijding groots
te vieren.
De Canadezen kwamen op 10 april 1945 het dorp binnenrijden,
die Canadese vlag zie je daarom terug, samen met ander
geallieerde landsvlaggen, op de speciale Luttenberg –viertvrijheid-vlag. Alleen die vlaggen mochten wapperen de
afgelopen twee jaar, nu komen ook de andere programma-onderdelen op 10 april 2022 aan bod!
Allereerst vertrekken negen getrainde fietsers met drie verzorgers richting Normandië. In 2018 is al eens een groep
estafettelopers het bevrijdingsvuur gaan halen bij Hotel De Wereld in Wageningen, deze keer wordt het vuur
opgehaald op het strand van Juno Beach, waar op D-day de Canadese divisie landde, die uiteindelijk via NoordFrankrijk, de Belgische Ardennen, Zuid-Nederland richting Luttenberg trok. Diezelfde route willen deze fietsers , de
Luttenbergse Liberation Riders, gaan volgen, wat neerkomt op een dikke 150 km per dag fietsen. Volg hen dagelijks
op hun facebook: Luttenberg Liberation Riders.
Op zondag 10 april worden ze dan ingehaald, rijdend door een erehaag van vrolijke Luttenbergers, die met vlaggen
langs de weg staan. In Elckerlyc volgt dan een feestelijke middag, voor jong en oud, met muziek en aankleding uit
vroeger tijden. Daar staan stille getuigen uit bange jaren opgesteld, die hun verhaal weer op een andere manier
vertellen.
Ook voor de recreatieve fietsers is er een tocht georganiseerd, die langs zes locaties in en rond Luttenberg gaat,
waar zich in de tweede wereldoorlog iets heeft afgespeeld. Natuurlijk het V2-monument, maar ook Villa
Bloemenbos, waar zowel SS’ers als verzetslieden hebben gezeten. De plaatsen waar Engelse vliegtuigen zijn
neergestort, met de opgegraven brokstukken en het verhaal erbij, verteld door ooggetuigen.
Hennie Tijs, Annette Jansen Holleboom en Kyra Schiphorst interviewden twaalf oude mensen en hoorden hun
indrukkwekkende ervaringen, verhalen die ze hun hele leven hebben meegedragen. Enkele van deze mensen zijn
inmiddels overleden, maar hun familie heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven om deze mooie documenten wél
ten toon te stellen. Twaalf spanframes met tekst en prachtige portretfoto’s worden opgesteld op het pleintje voor
de pastorie. Het wrange hieraan is natuurlijk, dat je dit soort verhalen ook vandaag de dag kunt optekenen, de
mensheid heeft niets opgestoken in die driekwart eeuw…
Heeft de werkgroep getwijfeld of dit evenement wel kan doorgaan? Jazeker, heel erg zelfs. Het afsluiten van de
coronaperiode voelde als een bevrijding, maar nu gebeurt er in Oekraïne een ramp die nog veel ellendiger en
griezeliger is dan corona. Dan toch een bevrijdingsfeest vieren? Ja, maar wel met heel veel aandacht voor
bewustwording. Onverschilligheid en populisme versterken polarisatie, haat en onbegrip. Juist daarom is deze tijd
een oproep om je ogen en oren open te houden, de politiek kritisch te volgen, je democratische rechten en plichten
te koesteren en op te komen voor je medemens, vooral als dat ook persoonlijke offers kan kosten.

Op 4 mei is de traditionele dodenherdenking in Luttenberg, bij het V2monument aan de Blikweg. Elk jaar komen er
meer bezoekers en steeds meer jongeren. De spreker dit jaar kan uit eigen ervaring vertellen hoe het is om te
moeten vluchten, het is namelijk een Syrisch meisje van 18 jaar. Hoe actueel wil je het hebben? Later die avond
wordt in amfitheater Het Lommerrijk In Luttenberg de film ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’ gedraaid. Leer van de
geschiedenis, herdenk het verleden, gedenk het heden en vier de vrijheid!

Amfitheater ‘t Lommerrijk

zaterdag

23 APRIL

20.00uur

zondag

15 MEI

14.30uur

zondag

29 MEI

15.00uur

zondag

29 MEI

Muziek: “Wonderful Tonight”, Ocobar
Tribute band van Eric Clapton

Cabaret: “The best of”, Nathalie Baartman
Muziek: “In het licht”, Solo Stories

door Lisse Knaapen, naar het boek van Karin Bloemen
Inleiding over het maakproces van deze aangrijpende voor
stelling, in naastgelegen gemeenschapscentrum Elckerlyc

Muziek: “The Cadillac Concerts”, Erwin Nyhoff

14.00uur
Ocobar

zaterdag

17 SEPT.

20.00uur

Solo Stories

Erwin Nyhoff

Nathalie Baartman

Alle info
tickets via www.amfitheaterhetlommerrijk.nl
Locatie:
hetenPastoorsbos,
achter de dorpskerk. Bij slecht weer in Elckerlyc.

