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Welkom op school
Er zijn twee nieuwe leerlingen gestart op onze school. Lieke
Veerbeek in groep 2 en Mila Bruinsma in groep 1. Lieke en
Mila, veel plezier op onze school!
Even voorstellen
Hallo iedereen van obs de Esdoorn,
Mijn naam is Linda Woldring en vanaf deze week ben ik werkzaam bij jullie op school. Ik ben
onderwijsassistent en zal de leerkrachten komen ondersteunen. Inmiddels ben ik al 7 jaar
werkzaam in het onderwijs en doe dit met heel veel plezier. Als klein meisje wist ik al dat ik
dit wilde gaan doen. Naast werk kun je mij het meest vinden bij de paarden. Ik heb namelijk
een eigen paard en ben daar veel mee bezig. Ook vind ik het fijn om met vrienden leuke
dingen te doen en ben graag onder de mensen. Ik ben natuurlijk al even op school geweest
om kennis te maken en wat is het mooi ingericht en wat een gezellige sfeer. Ik heb enorm
veel zin in om te beginnen en om iedereen te ontmoeten. Tot gauw allemaal!
Groeten,
Linda Woldring
Daltonvisitatie
Op maandag 19 oktober is de school bezocht door
twee daltonvisitatoren. Ze hebben de hele dag
meegekeken in de school en in de klassen. Ze
hebben veel gesprekken gevoerd, vooral met
leerlingen uit alle groepen. We zijn met vlag en
wimpel geslaagd en de licentie is dan ook voor vijf
jaar verlengd!
In het visitatieverslag staat in de slotopmerking:
“Wat hebben jullie de afgelopen jaren veel werk
verzet zèg! Dat is ook zeker terug te zien in het
daltonboek alsook in de klassen. Dit krijgen we ook
terug van de kinderen, ouders en bestuur. In de klassen hebben we een mooie doorgaande
daltonlijn gezien, passend binnen jullie gezamenlijke visie. We hebben er alle vertrouwen in
dat jullie deze lijn de komende 5 jaar zullen doortrekken.”
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Meldcode Veilig Thuis
In Nederland zijn jaarlijks 119.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar
slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 3% van het totale aantal
jeugdigen in Nederland of te wel 1 op de 30 kinderen.
In de wet is vastgelegd dat elke organisatie en iedere beroepskracht die
met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met de
Meldcode te werken. De Meldcode geldt voor partnergeweld,
kindermishandeling en oudermishandeling. Bij de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te
herkennen. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen kunnen of moeten worden
gezet om het geweld te stoppen, de Meldcode biedt hierin houvast.
In de Meldcode staat een stappenplan. Dit stappenplan helpt ons stap voor stap door het
proces vanaf het moment dat wij signaleren tot aan het moment dat wij eventueel een
beslissing nemen over het doen van een melding.
In het kader van de Wet verplichte Meldcode hebben instellingen de plicht om;
 te beschikken over een protocol Meldcode dat aan de wettelijke eisen voldoet.
 de kennis en het gebruik van de Meldcode binnen de eigen organisatie te
bevorderen.
Om deze taken zorgvuldig te kunnen uitvoeren heb ik als IB-er de training gevolgd voor
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben daarom het
aanspreekpunt (zowel extern als intern) en draag de verantwoordelijkheid voor de naleving
van de Meldcode binnen onze organisatie. Het belangrijkste vinden wij onze leerlingen en
jullie als ouders/verzorgers. Wij gaan daarom ook altijd in gesprek met jullie als
ouders/verzorgers bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het doel van
dit alles is natuurlijk dat het geweld stopt en kinderen in een veilige thuissituatie kunnen
opgroeien.
Voor meer informatie kunt u kijken op;
 Handelingsprotocol Veilig Thuis: www.lvak.nl/link/vtprotocol
Als er vragen zijn, mail of bel me dan gerust.
Daniëlla Wever
Intern begeleider
Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontrole gaat voorlopig niet meer fysiek op school plaatsvinden. Wij vragen u
als ouders/verzorgers om dit zelf goed in te gaten te houden. Wanneer er sprake is van
neten en/of luizen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. We bekijken dan per
situatie hoe hier mee om te gaan.
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Tevredenheidspeiling
Gisteren is de tevredenheidspeiling onder ouders en leerlingen gestart. Op alle scholen van
Openbaar Onderwijs Emmen wordt momenteel de peiling gehouden. We hopen dat u
10 minuten van uw tijd vrij wilt maken om deze ouderpeiling in te vullen. We horen namelijk
graag van u waar onze kwaliteit verbeterd kan worden èn waar u tevreden over bent. De
leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen ook een tevredenheidspeiling. Deze wordt onder
schooltijd individueel ingevuld op een Chromebook. Voor beide peilingen geldt dat de
antwoorden anoniem worden verwerkt. We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te
vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag van de peiling.
In januari worden de resultaten verwacht. Uiteraard zullen we u hierover informeren.
Voorleeswedstrijd Esdoorn
Op dinsdag 27 oktober hebben we in de gymzaal van
het dorpshuis de spannende finale van de
voorleeswedstrijd gehouden. In de finale namen
Kyano (groep 5), Tijn (groep 6), Sophie (groep 7) en
Nienke (groep 8) het tegen elkaar op. I.v.m. corona
hadden we dit jaar een interne jury bestaande uit meester Rick en juf Jantje. Nienke is de
schoolwinnaar geworden. Zij mag de Esdoorn vertegenwoordigen in de volgende ronde in
de bibliotheek in Emmen. Langs deze weg willen we de finalisten een compliment geven dat
ze voor de hele school hebben voorgelezen!
Activiteiten i.v.m. Corona
We willen u graag informeren over de geplande activiteiten t/m de kerstvakantie i.v.m.
Corona. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in de bestuurlijke,
regionale of landelijke besluitvorming met betrekking tot de Coronamaatregelen.
Sint Maarten
Zoals u in SchouderCom heeft kunnen lezen, hebben wij besloten om met alle kinderen voor
Sint Maarten een lampion te maken. De beslissing of u wel of geen Sint Maarten gaat lopen,
vinden we een keuze en verantwoordelijkheid van u als ouder.
Sinterklaas
Op woensdag 2 december zal Sinterklaas en Piet een bezoek brengen aan onze school. Er zal
dit jaar geen intocht plaatsvinden op het schoolplein. Sinterklaas en Piet brengen een
bezoek aan alle klassen.
Kerstdiner en kerstmarkt
Op woensdag 16 december gaan we met alle kinderen op school in onze mooiste kleren
dineren op school. De ouderraad verzorgt deze maaltijd, waardoor ouders geen gerechten
hoeven te maken en te brengen. De kerstmarkt zal dit jaar geen doorgang vinden.
Het zijn lastige keuzes die we moeten maken met elkaar. We houden u zo goed mogelijk op
de hoogte van de ontwikkelingen en proberen school zo gewoon mogelijk door te laten
gaan voor de kinderen. Binnenkort ontvangt u via SchouderCom meer informatie over de
bovengenoemde activiteiten.
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1Zaakvakken
Dit schooljaar draaien wij op school
een pilot met het zaakvakonderwijs.
We willen leerlingen meer ruimte
geven tijdens zaakvakonderwijs
waarbij ze op een onderzoekende
en ontdekkende manier bezig
kunnen zijn en minder uit een tekstboek en werkboek. Dit sluit beter aan bij onze visie en
daltonwerkwijze binnen de school. Het lijkt erop dat we dit hebben gevonden in Blink. Het is
een geïntegreerde methode voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur &
techniek. Deze week zijn we hiermee gestart voor minimaal 4 weken. Dit combineren we
met de Week van de Mediawijsheid. We zullen u via SchouderCom een inkijkje geven. We
zijn erg benieuwd naar de ervaringen van de kinderen en de leerkrachten na afloop van het
project.
Agenda
Datum
Activiteit
11 nov
Sint Maarten
16 nov
MR-vergadering
25 nov
OR-vergadering
26 nov
GMR-vergadering
1 dec
Nieuwsbrief
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
Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen m.b.t. het
coronavirus.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 1 december 2020.
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