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Vakantie
Na zes weken vakantie is het nieuwe schooljaar weer gestart. De meeste kinderen hebben
een nieuwe juf of meester. Voor velen een beetje wennen. We wensen iedereen een fijn
schooljaar toe en hopen u vaak te ontmoeten op schoolse aangelegenheden.
Welkom op school
In de zomervakantie zijn Jip Haak, Tessa Mak en Wishara Veringa
allemaal vier jaar geworden en gestart bij juf Ida in groep 1. Ook
heten we Tim en Sara Santing, Eline en Vera van Os en Fabian en
Noa Roewen van harte welkom. Vera en Noa zijn gestart in groep 2,
Sara in groep 4, Eline in groep 5 en Tim in groep 6. We wensen julie
allemaal een fijne tijd toe op de Esdoorn. We zijn dit schooljaar gestart met 84 leerlingen.
Nieuwe methodes
Dit schooljaar gaan we in alle groepen werken met een nieuwe digitale
muziekmethode, namelijk 1-2-3 zing. Voor de vakantie hebben we hier al
kort gebruik van gemaakt en de kinderen zijn razend enthousiast.
Daarnaast zijn we maandag ook gestart met een nieuwe methode voor taal
en spelling. De methode heet ‘Staal.’ Het spellingsgedeelte uit deze
methode wordt aangeboden volgens de methodiek van Jose Schragen.
Deze methode wordt gebruikt in groep 3 (tweede half jaar) t/m 8.
Gruitdagen
Ook dit schooljaar houden we vast aan twee gruitdagen, te weten dinsdag en donderdag.
Concreet houdt dit in dat we graag zien dat kinderen op dinsdag en donderdag fruit en/of
groente meenemen naar school. Deze dagen noemen we de gruitdagen. De leerkrachten
geven hierin het goede voorbeeld. Uiteraard zien we het liefst dat de leerlingen iedere dag
fruit of groente eten in de ochtendpauze, maar op de andere dagen (maandag, woensdag
en vrijdag) mogen de kinderen ook een boterham of koekje meenemen. Wij rekenen ook dit
jaar op uw medewerking.
Gymnastiek
De leerlingen hebben dit schooljaar allemaal op dinsdag en donderdag gymnastiek in het
dorpshuis. Op dinsdag staan toestellen op het programma en op donderdag spel. We maken
gebruik van de methode: ‘Basislessen bewegingsonderwijs.’
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Informatieavond
Maandag 17 september is de jaarlijkse informatieavond. We starten om 19.00 uur en vindt
plaats in het lokaal van uw kind. De informatieavond duurt ongeveer een uur. In groep 7/8
volgt vanaf 20.00 uur informatie over het Voortgezet Onderwijs. Geïnteresseerde ouders
van groep 7 zijn uiteraard ook van harte welkom. Op dinsdag 30 oktober verzorgt het Esdal
College een aanvullende avond omtrent het voortgezet onderwijs. We hopen u allen te
ontmoeten.
Themaweek verkeer
Dit schooljaar organiseren we twee themaweken. In de week van 24 september is de eerste
themaweek en staat in het teken van verkeer. Samen met de verkeersouders hebben we
leuke activiteiten bedacht voor deze week. Als kindcentrum Weerdinge geven we vorm en
inhoud aan de themaweek. Op donderdag 18 oktober is de podiumdag. Dan laten de
kinderen zien wat ze tijdens deze week allemaal hebben gedaan.
Meester- en juffendag
Op woensdag 26 september vieren de leerkrachten van de Esdoorn weer gezamenlijk hun
verjaardag. Het thema is ‘verkeer’, net zoals de themaweek. De uitnodiging volgt
binnenkort.
Start oktober kindermaand
Op woensdag 19 september komt burgemeester van Oosterhout een
bezoekje brengen aan onze school om de aftrap te geven voor oktober
Kindermaand. We zullen de burgemeester om 8.30 uur met elkaar feestelijk
onthalen. Daarna gaat hij met groep 7/8 het verjaardagsspel spelen (bekend
van ‘Ik hou van Holland’). De vragen zijn aangepast voor de kinderen en gaan
over Kunst en Cultuur.
Uitreiking DVL
Zoals u weet zijn we vorig schooljaar begonnen met de aanvraag van het Drents
Verkeersveiligheidslabel. Net voor de zomervakantie is er controle geweest om
te kijken of we alles omtrent verkeer op school op orde hebben…. En dit was het
geval. Daarom is het op donderdag 27 september feest! Om 10.00 uur wordt
het DVL uitgereikt door wethouder van de Weide. Ook Seef de Zebra (de
mascotte van het DVL) is dan aanwezig. U bent van harte welkom om bij
deze feestelijke gebeurtenis te zijn!
Verkeerscircuit
Op vrijdag 14 september gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op de fiets naar het
parkeerterrein van sporthal De Monden in Nieuw-Weerdinge om daar hun verkeerskennis
van de praktijk te toetsen middels een verkeerscircuit.
Nieuwe website
Sinds 12 juli heeft de school een nieuwe website. Deze is vooral bedoeld voor nieuwe
ouders om een indruk te krijgen van onze school. De communicatie zal blijven verlopen via
SchouderCom. Ook via Facebook proberen we u op de hoogte te houden.
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Jaarkalender SchouderCom
Op SchouderCom onder het kopje ‘kalender’ vindt u de jaarkalender voor dit schooljaar.
Hier kunt u zien wanneer de schoolvakanties, studiedagen voor de leerkrachten zijn en
wanneer er schoolactiviteiten plaatsvinden.
Schoolgids
Vandaag ontvangt u van ons de nieuwe schoolgids. Nieuwe gezinnen ontvangen de
schoolgids op papier. Gezinnen die al langer kinderen op onze school hebben, ontvangen de
schoolgids digitaal. De schoolgids is ook te vinden in SchouderCom en op de vernieuwde
website.
Chromebooks
Alle scholen binnen de gemeente Emmen zijn in de zomervakantie overgegaan op een
geheel draadloos netwerk. Vanaf dit schooljaar zijn daarom ook alle computers vervangen
door prachtige Chromebooks. Dit maakt de inzet van het digitaal werken een stuk
eenvoudiger. Op korte termijn zullen de Chromebooks tijdens het werken in de klassen
worden ingezet.
TSO
Ook de TSO is weer gestart. De kinderen van groep 1 t/m 4 spelen na het eten op het
schoolplein en de kinderen van groep 5 t/m 8 spelen voortaan op het veldje. De kinderen
van groep 1 t/m 4 blijven nog steeds over in groep 3-4 en de kinderen van groep 5 t/m 8
blijven over op het leerplein tegenover groep 3-4.
Zijn er voor dit schooljaar wijzigingen t.a.v. de TSO, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven? Mocht u
gebruik willen maken van de TSO, dan kunt u bij de locatieleider Sandra Klemens een
inschrijfformulier ophalen. Het nummer van de TSO is: 06-25040667.
Opening school
Wat was het een fantastisch feest op woensdag 18
juli. Wat fijn dat er zoveel kinderen, ouders,
dorpsbewoners en andere belangstellenden
aanwezig waren bij de officiële opening van
kindcentrum Weerdinge. Onder het genot van een
hapje, drankje én poffertjes heeft iedereen het
nieuwe gebouw kunnen bekijken.
MR-lid gezocht
Zoals u weet, hadden twee kandidaten zich verkiesbaar gesteld voor de MR, te weten:
Judith Jong en Lydia Hengeveld. Middels verkiezingen zijn de meeste stemmen gegaan naar
Lydia Hengeveld. We danken Judith Jong voor het zich verkiesbaar stellen en heten Lydia
van harte welkom in de MR. De MR bestaat dit jaar uit Mario Willems en Lydia Hengeveld
(oudergeleding) en Wemi Ensing en Karin de Bruijn (personeelsgeleding). Sandra Klemens is
adviserend lid van de MR.
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Belangrijke data
5 sept
14 sept
16 sept
17 sept
19 sept
24 t/m 28 sept
26 sept
27 sept
3 okt
8 okt
11 okt
14 okt
15 okt
18 okt
22 t/m 26 okt

Hoofdluiscontrole
Verkeerscircuit groep 7/8
Juf Karin de Bruijn jarig
Informatieavond groep 1 t/m 8
Start oktober Kindermaand door burgemeester van
Oosterhout
Projectweek ’verkeer’
Meester- en juffendag
Uitreiking DVL door wethouder van der Weide
Start Kinderboekenweek
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Einde Kinderboekenweek
MR vergadering
Podiumdag
Herfstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 2 oktober 2018.
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