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Luizenbrigade
Zoals u weet, wordt er na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Dit
schooljaar zijn er een aantal nieuwe ouders die ons hierbij helpen. De
luizenbrigade bestaat dit jaar uit Judith Jong, Judith de Boer, Thalia
Albracht, Sandra Baas en Rolinda Steenge. Alvast hartelijk dank voor
jullie ondersteuning gedurende dit jaar.
Leerlingenraad
Het schooljaar is alweer een aantal weken aan de gang, tijd voor een nieuwe leerlingenraad.
In de groepen 5 t/m 8 zijn hiervoor verkiezingen gehouden. Dit schooljaar bestaat de
leerlingenraad uit: Ian (groep 5), Joey (groep 6), Maartje (groep 7) en Lars (groep 8).
EU-schoolfruit en groenteprogramma
Onze school is één van de basisscholen die dit schooljaar mag meedoen met
het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. Vanaf 12 november t/m 19 april
ontvangt de school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week.
Eind oktober ontvangen we als school alle benodigde informatie en wordt u
hierover verder geïnformeerd.
Hulpouders gezocht!
Wij als OR organiseren jaarlijks leuke activiteiten voor de kinderen van obs
De Esdoorn.
Regelmatig zijn wij daar de hulp van enthousiaste ouders voor nodig! Dus
vind je het leuk om te helpen met activiteiten of om soms als vervoer mee
te gaan naar activiteiten buiten school, laat het aan de leerkracht weten.
Wij nemen dan contact met je op!
Nieuwe OR-leden
Om leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren voor de kinderen zijn wij op zoek naar
ouders die de OR willen versterken! Wij vergaderen 4 tot 6 keer per schooljaar. Daarnaast
verdelen we de taken per activiteit en ondersteunen we elkaar waar nodig.
Wil je iets voor de kinderen betekenen? Geef dit dan aan bij de leerkracht, bij de huidige
OR-leden. Er wordt dan contact met je opgenomen voor verder informatie.
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Voorstellen
Beste ouders en leerlingen,
Ik heet Vanessa Bode. Ik ben 21 jaar oud en zit in het eerste jaar van de
Pabo bij de NHL Stenden. Dit jaar ga ik hier op school elke dinsdag
stagelopen. Op dit moment loop ik iedere dinsdag stage in groep 7 en 8.
Ik ben blij om hier te mogen zijn en zie uit naar nieuwe ervaringen.
Beste groeten,
Vanessa
10-minutengesprekken
Volgende week maandag en donderdag staan de eerste 10-minuten gesprekken voor dit
schooljaar gepland. Tijdens dit gesprek zal het onder andere gaan over de start van het
nieuwe jaar, de inzet, werkhouding, concentratie, gedrag naar regels, contact met
groepsleerkracht en klasgenoten van uw zoon en/of dochter. De focus ligt vooral op de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen
en daarom een belangrijk onderwerp van gesprek.
Podiumdag
Op donderdag 18 oktober is de eerste podiumdag van dit jaar. De
podiumdag hebben we dit jaar gekoppeld aan het thema verkeer.
Tijdens de verkeersweek hebben we leuke dingen gedaan die we u
graag willen laten zien tijdens de podiumdag. We hopen u te
ontmoeten in het dorpshuis. De zaal is open om 13.15 uur. We
starten om 13.30 uur.
Veurdrachtwedstried
Binnenkort houdt de Drentse vereniging ’t Aol Volk weer haar jaarlijkse voordrachtwedstrijd
in de Drentse streektaal. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 van onze school worden
uitgenodigd om met een gedicht hieraan mee te doen. Als je mee wilt doen, moet je je voor
5 oktober opgeven bij juf Wemi. Je mag zelf een gedicht in het Drents maken, maar je kunt
ook een bestaand Drents gedicht uitzoeken. Op school zijn gedichten, waaruit je kunt kiezen
en we willen je hier natuurlijk ook bij helpen. Op school proberen we je zoveel mogelijk te
helpen met het leren voordragen van het gedicht.
Doe mee, want elk jaar zijn er toch weer leerlingen van de Esdoorn die mee mogen doen in
het Atlas theater.
De voorrondes worden gehouden op woensdagmiddag 14 november. De finale vindt plaats
op vrijdagavond 16 november in het Atlas theater.
AVG
De meeste ouders hebben de brief waarin wij u toestemming vragen voor het maken van
beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter al ingeleverd. Mocht u dit nog niet gedaan
hebben, wilt u deze z.s.m. inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind?
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Informatieavond
De opkomst in de verschillende groepen voor de informatieavond was dit jaar erg wisselend.
We hebben deze avond wel belangrijke informatie gegeven aan ouders. Mocht u niet
aanwezig zijn geweest, maar wilt u toch nog graag de informatie ontvangen? Loop dan even
binnen bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Techniek
Dit schooljaar hebben we besloten om schoolbreed aandacht te
besteden aan het vak techniek. Iedere laatste maandagmiddag van
de maand houden we een techniekmiddag. De gehele school gaat
dan een uur lang werken met de techniektorens. Dit zijn de
gekleurde torens die op het leerplein tegenover groep 3-4 staan.
De eerste techniekmiddag is al geweest en was een groot succes.
Het was ontzettend leuk om te zien dat alle kinderen zo
enthousiast met techniek bezig waren. Zo zijn er huisjes gemetseld
en in de bovenbouw werd er bijvoorbeeld zelfs tandpasta gemaakt.

Meester- en juffendag
‘Wat is de betekenis van dit verkeersbord?’ Deze vraag moesten de kinderen tijdens de
speurtocht van de meester- en juffendag beantwoorden. Ook hebben de kinderen prachtige
groepswerken geknutseld. Uiteraard bent u van harte welkom om tijdens de inloop al het
moois te komen bekijken.
Start oktober kindermaand
Twee weken geleden heeft burgemeester Oosterhout
een bezoek gebracht aan onze school om de aftrap te
geven van ‘oktober kindermaand’. De burgemeester
kreeg deze ochtend ondersteuning van twee
kinderdirecteuren. We hebben de burgemeester
onthaald met een Drents liedje. Daarna ging de
burgemeester samen met de kinderen van groep 7/8
het bekende verjaardagsspel van ‘Ik hou van Holland’
spelen.
Weekend van de wetenschap
Op zaterdag 6 oktober opent NHL Stenden Hogeschool in Emmen haar deuren voor jong en
oud tijdens het Weekend van de Wetenschap. Kinderen kunnen proefjes uitvoeren in het
laboratorium, bellen blazen met droogijs en tal van andere interessante activiteiten. NHL
Stenden nodigt u van harte uit.
Wanneer: Zaterdag 6 oktober
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Locatie: NHL Stenden hogeschool, Van Schaikweg 94, Emmen (parkeren gratis)
Meer informatie: https://www.weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/open-dag-nhlstenden-hogeschool/
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De praktijkruimtes waar normaal gesproken de techniekstudenten hun opdrachten
uitvoeren, worden opengesteld voor het publiek. Kinderen gaan gehuld in een
laboratoriumjas met een veiligheidsbril scheikundige proefjes uitvoeren. In het exclusieve
kunststoffenlaboratorium wordt een demonstratie gegeven hoe je een bloempot maakt van
plastic korrels. Ook is de Kuka robot te zien, een mechanische arm die in fabrieken wordt
gebruikt om auto’s in elkaar te zetten.
Spelenderwijs leren
Onze Pabo studenten maken de wetenschap leuk! Zo gaan zij met de kinderen onder andere
bellen blazen met droogijs, muziek maken met de MaKey-MaKey en spelen in een kinetische
zandbank. We sluiten af met een interactieve lego game om spelenderwijs het
ondernemerschap te leren. Er is voor ieder wat wils.
Weekend van de Wetenschap
Op meer dan 250 locaties door heel Nederland zijn er activiteiten. Alleen
tijdens het Weekend van de Wetenschap openen bedrijven, instituten,
universiteiten, (onderzoeks -)instellingen en musea exclusief hun deuren.
Nieuwsgierige mensen van jong tot oud krijgen op deze manier de unieke kans binnen te
kijken in de wereld van wetenschap en technologie. Op de website
www.weekendvandewetenschap.nl is de meest actuele lijst van deelnemende organisaties
en activiteiten opgenomen.
Uitreiking DVL
Donderdag 27 september hebben we het Drents
Verkeersveiligheidslabel in ontvangst mogen nemen.
Wethouder van der Weide heeft samen met Seef de Zebra
het label overhandigd aan juf Sandra Klemens. We zijn
ontzettend trots op het behalen van dit DVL. We mogen
nu ieder jaar een aantal leuke verkeersprojecten
aanvragen.
Week van de opvoeding
Vul de enquête in en maak kans op een verassing voor het hele gezin!
Vanuit Welzijngroep Sedna en Stichting Dorpenzorg zetten wij ons, als jeugdwerkers, in voor
de jeugd in dit gebied. Vanuit onze verschillende functies willen we aansluiten bij hetgeen
wat er speelt in het dorp. Uit onderzoek van de gemeente en onze organisaties trekken 5
thema’s hierin de aandacht. Om goed aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften
hebben we u als ouder/jongere nodig. Want wie kent dit gebied nou beter als de bewoners
zelf!
Wij hopen dat u ons hierbij wilt helpen door onze vragenlijst in te vullen en wie weet wint u
een verassing voor het hele gezin!
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Klink op de onderstaande link of scan de QR-code!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevCz1kTTy6nGgsgFFKgPlttHFBS6-w6jzguYr5j1a0CBkHg/viewform?c=0&w=1
Groeten,
Marlijn Rock, Bianca Arends – de Moor, Erika Santinge, Meintje de Vries & Kim de Vries
Op voeten en fietsen
Groep 3-4 heeft de wisselbeker gewonnen met de
verkeersactie van vorige week. Deze groep is gemiddeld per
leerling het vaakst lopend of op de fiets naar school
geweest. Gefeliciteerd groep 3-4! De beker heeft een mooi
plaatsje in de klas gekregen.

Belangrijke data
3 okt
8 okt
11 okt

Start Kinderboekenweek
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Groep 5 t/m 8 naar het Atlas theater
14 okt
Einde Kinderboekenweek
15 okt
MR-vergadering
Groep 1 t/m 4 naar het Atlas theater
18 okt
Podiumdag
GMR
22 t/m 26 okt
Herfstvakantie
29 okt
Dode hoek project groep 7/8
Techniek op de Esdoorn
30 okt
Informatie avond groep 8 VO
31 okt
Hoofdluiscontrole
1 nov
Fietscontrole groep 5 t/m 8
3 nov
Meester Michiel van der Veen jarig
5 nov
OR vergadering
6 nov
Nieuwsbrief mee
Juf Annemarie Hoolhorst jarig
7 nov
Sint Maarten in Kindcentrum Weerdinge
14 nov
Clusterdag, leerlingen vrij
Voorrondes Veurdrachtwedstried
16 nov
Veurdrachtwedstried Atlas theater
22 nov
Voorleeswedstrijd
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5 november 2018.

Tel. 0591-659848

www.obs-esdoorn.nl

administratie@obs-esdoorn.nl

