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Welkom op school
We verwelkomen twee nieuwe leerlingen op school. Twan
Westerhof en Amber Anneveld. Twan is vorige week gestart
en Amber wordt deze maand vier jaar en is gestart met
proefdraaien. Twan en Amber, welkom op de Esdoorn en veel
plezier in groep 1 bij juf Tessa.
Sinterklaas
Morgen is het dan zover! Sinterklaas komt een bezoek aan onze school
brengen. Helaas zal er geen intocht plaatsvinden op het schoolplein i.v.m.
corona. Toch zijn we blij dat Sinterklaas zijn verjaardag bij ons komt vieren.
Via SchouderCom ontvangt u een inkijkje van deze feestelijke dag.

Kerstdiner
Op woensdag 16 december staat het kerstdiner gepland van 17.30 – 18.45 uur. Het zal er dit
jaar wel anders uitzien, aangezien we samen geen liedjes op het schoolplein kunnen zingen
en er ook geen kerstmarkt is. Toch zijn we blij dat we wel met z’n allen kunnen eten in
school, in onze mooiste kleren en met overal lichtjes en muziek. Via SchouderCom ontvangt
u nog nadere informatie.
Kerstkaarten
Ieder schooljaar zien we dat veel kinderen op school kerstkaartjes
uitdelen aan vriendjes en vriendinnetjes. Sommige kinderen krijgen er
een paar, anderen heel veel. Ook zien we steeds vaker dat alle kinderen
in de klas een kerstkaart krijgen. Overal in school zien we dat
kerstkaarten blijven liggen, maar ook dat er veel tijd verloren gaat aan
het uitdelen van kaarten. Daarom het dringende verzoek, gelieve geen
kerstkaarten meer uit te delen op school. Mocht uw zoon en/of dochter toch graag een
kerstkaart willen geven, geef er dan 1 mee voor de gehele groep aan de juf of meester.
MR-lid
Wij zoeken voor onze MR een nieuw lid. In de MR zitten 2 leerkrachten (personeelsgeleding)
en 2 ouders (oudergeleding). Sandra Klemens is adviserend lid. Mario Willems heeft zijn
zittingstermijn in januari 2021 voltooid, maar heeft zichzelf herkiesbaar gesteld.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren
we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden.
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De taken van de MR zijn als volgt kort samen te vatten:
1. Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school;
2. Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen;
3. Het bespreken van de algemene gang van zaken in de school;
4. De verzelfstandiging en het beleid van het Openbaar Onderwijs Emmen;
Wat vragen wij van u?
 Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden ervan (lezen van stukken);
 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (± 5x per jaar op maandag van 19.30 – 21.30
uur);
 Een kritische én open houding;
 Aanwezigheid bij de GMR-vergaderingen (± 5x per jaar op donderdag van 19.30 –
22.00 uur)
Behoudens calamiteiten gaan we ervan uit dat u elke vergadering aanwezig kunt zijn.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen?
Neem dan contact op met Mario Willems of Lydia Hengeveld uit de oudergeleding van de
MR.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Stuurt u dan uiterlijk 15 december 2020 per
mail een korte tekst (ca 10 regels) naar s.klemens@oo-emmen.nl waarin u zich presenteert.
Indien na de sluitingsdatum blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan
zullen er verkiezingen gehouden worden. Indien er geen aanmeldingen komen, zal Mario
opnieuw zitting nemen voor een termijn van drie jaar.
Persoonlijke noot
Deze maand, een kortere nieuwsbrief dan u gewend bent. Door corona zijn veel activiteiten
geannuleerd. Normaal gesproken is december voor ons de drukste maand van het jaar,
maar nu heerst er vooral in school veel rust en gezelligheid. Als ik door de school loop, zie ik
vooral vrolijke kindergezichten die enthousiast meezingen met Sinterklaasliedjes of
ademloos luisteren naar een spannend verhaal. Er worden leuke dansjes gedaan tussen de
wisseling van de lessen en ik zie kinderen van de midden- en bovenbouw in of langs mijn
kantoor komen om dictee woorden te zoeken tijdens een Zweeds loopspel. En wat dacht u
van de meest diverse onderzoeksvragen die er bedacht zijn tijdens zaakvakonderwijs van
Blink? Ik hoor vragen voorbij komen, waar ook ik het antwoord niet op weet. Prachtig om
dit met een groepje kinderen te onderzoeken en waarbij de leerkracht de kinderen
begeleidt als coach.
Kortom, er heerst in school een heel warme en gezellige sfeer. Een sfeer waarvan ik het
oprecht spijtig vind, dit niet met ouders te kunnen delen. Via SchouderCom proberen de
leerkrachten u regelmatig een inkijkje te geven van wat we doen op school. Van het team is
de afgelopen maanden veel flexibilieit en extra’s gevraagd. Daarnaast wil ik mijn waardering
naar u als ouder uitspreken. Richtlijnen en afspraken zijn regelmatig aangepast. Daarnaast
ontvangt u regelmatig nieuws van ons met daarin verzoeken; het meegeven van spullen

Tel. 0591-659848

www.obs-esdoorn.nl

administratie@obs-esdoorn.nl

zoals bijvoorbeeld een schoen voor het schoentje zetten, het invullen van een
ouderenquête en dan weer het lezen met uw kind. We doen dit allemaal met de beste
bedoelingen, namelijk het optimale uit uw kind proberen te halen. We vinden het als school
belangrijk om dit samen met u te doen en u hierbij te betrekken. Ik wil u bedanken voor uw
begrip, geduld en ondersteuning.
Met elkaar hebben we het fijn zo op de Esdoorn. Laten we dit positieve en warme gevoel
met elkaar vasthouden in 2021.
Ik wens u en uw familie alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.
Mede namens het team van de Esdoorn,
Sandra Klemens
Locatiedirecteur obs de Esdoorn
Agenda
Datum
Activiteit
2 dec
Sinterklaas op de Esdoorn
9 dec
OR-vergadering
16 dec
Kerstdiner
17 dec
Schoolkrant mee
18 dec
12.00 uur start kerstvakantie t/m vrijdag 1 januari 2021
5 jan 2021
Nieuwsbrief
13 jan
Studiedag team (leerlingen vrij)
18 jan – 29 jan Cito LOVS toetsweek groep 2 t/m 8
20 jan
Start Nationale Voorleesdagen
Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen m.b.t. het
coronavirus.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5 januari 2021.
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