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Welkom op school
We verwelkomen Luuk Dik op school. Luuk is vorige week 4 jaar
geworden en is gestart in groep 1 bij juf Tessa. Van harte welkom op De
Esdoorn. We wensen je een fijne tijd bij ons op school!
Activiteiten Brede School
Vorige week is het dromenproject afgerond….tijd voor een nieuw thema! Het thema van de
Brede school voor het laatste half jaar is: ‘Beleef je omgeving!’ Er zijn weer nieuwe
activiteiten waar de kinderen zich voor kunnen opgeven. Ga naar de website
www.actiefinemmen.nl (kies Brede School Weerdinge) en schrijf je in!
Schoonmaakavond
Op maandagavond 9 maart houden we een schoonmaakavond. We willen graag met zoveel
mogelijk ouders alle klassen een flinke schoonmaakbeurt
geven. We zijn hiervoor op zoek naar ouders die ons willen
helpen tussen 19.00 – 20.00 uur. We realiseren ons dat het
niet het leukste klusje is, maar met een vijftal ouders per klas
zijn we met een uurtje klaar (vele handen maken licht werk!)
Neemt u zelf een emmer en een doekje mee? Wij zorgen
voor muziek, koffie/thee en koekjes. Kunnen we ook op u
rekenen? Via SchouderCom ontvangt u binnenkort een
intekenlijst.
10-minutengesprekken en verwijsgesprekken
Gisteren heeft u via SchouderCom de uitnodiging ontvangen voor de 10-minutengesprekken
van groep 1 t/m 7 en de verwijsgesprekken van groep 8. We hopen u op de uitgenodigde
datum te ontmoeten op school om te praten over de voortgang en ontwikkeling van uw
kind(eren).
Dalton
Sinds begin januari hebben we het vraagteken van de leerlingen
vervangen door het blokje. Het vraagteken en het blokje werken op
dezelfde manier alleen bij het blokje kan een leerling zelf aangeven
of hij/zij wil samenwerken of juist niet. De leerling heeft nu meer
eigenaarschap. Vanaf groep 3 worden deze blokjes gebruikt. Vraagt
u uw zoon of dochter maar eens hoe het werkt!
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Streetwise project
Op dinsdag 17 maart doen we met de hele school mee aan het Streetwise project van de
ANWB. Dit project hebben we aan kunnen vragen, omdat onze school in het bezit is van het
Drents Verkeersveiligheidslabel. In de volgende nieuwsbrief vertellen we u er meer over.
Wellicht alvast goed om te weten dat de kinderen van groep 7-8 deze dag een fiets bij zich
moeten hebben, anders kunnen ze niet meedoen. Dat zou echt jammer zijn, dus noteert u
dit alvast in uw agenda!
Nieuwe leden gezocht
De uitvoeringsgroep van de Brede School Weerdinge is op zoek naar een aantal nieuwe
leden. De uitvoeringsgroep is verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van de
Brede School-activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar uit het dorp.
Wat betekent dit concreet?
 De Brede School werkt op dit moment met 2 periodes in het jaar waarin de activiteiten
plaatsvinden.
 De uitvoeringsgroep vergadert ongeveer 2 keer per periode en bedenkt verschillende
activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met alle verschillende leeftijden.
 Per activiteit is één van de leden verantwoordelijk voor o.a. de begroting en het
inplannen van de activiteit.
Uiteraard staat niemand er helemaal alleen voor en ondersteunen we elkaar waar nodig.
Interesse of meer informatie? Dan horen we graag van je!
Voor vragen of opgave kunt u terecht bij Sandra Klemens (locatiedirecteur) of stuur een mail
naar locatieleider@obs-esdoorn.nl.
Start Nationale Voorleesdagen
Wat een geweldig bezoek hebben we gehad tijdens de opening van de Nationale
Voorleesdagen. Eerst voor schooltijd bezoek van ‘Op Tjak’ van RTV-Drenthe en om 8.30 uur
kregen we ook nog bezoek van de ‘Emmer Courant.’ In iedere klas kwam een speciale gast
voorlezen. Eize Hoomoedt (zanger en entertainer) heeft voorgelezen in groep 1-2, Annemiek
Drenth (zangeres, zingende trouwambtenaar en ambassadeur Drentse Toal) in groep 3-4, DJ
Roy (discjockey) in groep 5-6 en William Super (beatboxer en figurant in verschillende tvseries waaronder GTST en Baantjer) in groep 7-8.
Ontzettend leuk dat deze bekende gasten het voorlezen op deze dag een beetje speciaal
hebben weten te maken voor de kinderen.
Hieronder vindt u de link naar het krantenartikel:
https://emmercourant.nl/artikel/1077990/taolschulte-annemiek-drenth-leest-veur-in-hetdrents.html
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Aanmelden nieuwe leerlingen 4 jaar
In verband met de formatie van het komende schooljaar willen we graag weten welke
kinderen er nog bij ons op school komen. Heeft u een zoon/dochter die dit schooljaar of
volgend schooljaar 4 jaar wordt? Wilt u dan uw kind alvast opgeven? Het inschrijfformulier
is te verkrijgen bij juf Sandra (locatiedirecteur). Ook als u ouders kent van wie het kind 4 jaar
wordt en die nog geen keuze gemaakt hebben voor een basisschool, zijn van harte welkom
voor een oriënterend gesprek en rondleiding.
Schoolfotograaf
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf op maandag 30 maart.
Om alles in goede banen te leiden, houden we vast aan een
strakke planning. Vanaf 8.00 uur kunnen niet-schoolgaande
broertjes en zusjes op de foto. Mocht er nog een schoolgaand
broertje of zusje bij moeten op deze foto, dan kunt u vanaf 8.00
uur op de foto gaan en aansluitend uw zoon en/of dochter in de
klas brengen. Dit gedeelte begeleidt school niet. Rond 8.30 uur
starten we met de individuele portretfoto’s en de groepsfoto’s.
Inloopavond afsluiting project
Vorige week donderdag was de jaarlijkse inloopavond. Dit schooljaar met een bijzondere
draai, namelijk gecombineerd met de afsluiting van het dromenproject waar we de gehele
maand januari aan hebben gewerkt. In alle klassen konden belangstellenden alle schriften
van de kinderen inkijken, maar daarnaast ook de resultaten bewonderen van het
dromenproject. In groep 5-6 was er na de inloopavond nog een aansluitend gedeelte over
het leren presenteren. Als afsluiting hebben zij hun droom aan hun eigen ouders
gepresenteerd. We vonden het fijn dat er zoveel belangstellenden aanwezig waren. Hartelijk
dank hiervoor!
Koningsspelen
Op vrijdag 17 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. Ook onze school
doet hier dit jaar weer aan mee. Net zoals vorig schooljaar zijn de
kinderen van groep 0-1-2 op donderdag 16 april de gehele dag vrij. Op
vrijdag 17 april doen we dan als gehele school mee aan de
Koningsspelen. De normale schooltijden (8.30 -14.30 uur) gelden deze
dag. Nadere informatie volgt.
Vrijwilligers moestuin
Ook dit voorjaar willen we graag weer starten met het project moestuin. Juf Annemarie
Hoolhorst zal het project van de moestuin begeleiden. Zij is ook tijdens het werken in de
moestuin aanwezig om te ondersteunen en begeleiden waar nodig. Voor de praktische
uitvoering zijn we weer op zoek naar vrijwillige vaders, moeders, opa’s, oma’s,
dorpsbewoners of andere belangstellenden. Als we ongeveer 8 vrijwilligers hebben, bent u
ongeveer 1x per maand aan de beurt. Lijkt het u leuk om in het voorjaar ongeveer 1x per
maand 45 minuten op vrijdagmiddag te helpen in de moestuin? U kunt zich opgeven door
een mail te sturen naar a.hoolhorst@obs-esdoorn.nl of loop even binnen op school. We
hopen ook dit jaar op vele aanmeldingen!
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Ontruimingsoefening
Gisteren hebben alle groepen les gehad van de brandweer. ’s Middags stond een
brandoefening met daaraan gekoppeld een ontruimingsoefening op het programma. Na
afloop is de ontruimingsoefening geëvalueerd met de brandweer en verbeterpunten nemen
we mee voor de volgende ontruimingsoefening.
Belangrijke data
5 feb
6 feb
10 feb
11 feb
12 feb
13 feb
17-21 feb
26 feb
3 mrt
9 mrt
17 mrt
30 mrt
31 mrt
1 apr
2 apr
6 apr
7 apr
9 apr
10 apr
13 apr
14-16 apr
16 apr
17 apr
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Verwijsgesprekken groep 8
Spreekuur jeugdverpleegkundige Helga Wouters
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Juf Sandra Klemens jarig
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 3 maart 2020.
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