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Welkom op school
Tot onze grote spijt hebben we de rubriek ‘welkom op school’ dit schooljaar nog niet
geplaatst. Onze excuses hiervoor. Uiteraard willen we graag met u delen als wij nieuwe
kinderen verwelkomen op onze school.
Aan het begin van het schooljaar zijn er 4 nieuwe leerlingen ingestroomd: Fabian en Noa
Roewen en Eline en Vera van Os. Noa en Vera zijn gestart in groep 2, Fabian in groep 3 en
Eline in groep 5. Na de herfstvakantie zijn Danée Smelt en Nicky Zwiers gestart in groep 3 en
Nick Sanders in groep 5. In de laatste week voor de kerstvakantie start Owen Boven. Hij
wordt dan vier jaar en gaat starten in groep 1 bij juf Ida. In totaal zitten er met de start van
de kerstvakantie 89 kinderen op de Esdoorn.
Enquête continurooster
Denkt u aan het inleveren van de enquête over het continurooster? U kunt deze nog
inleveren t/m a.s. donderdag in de daarvoor bestemde doos in de hal.
Sinterklaas
Vandaag brengt Sinterklaas een bezoek aan kindcentrum Weerdinge.
Vanmorgen hebben we de goedheiligman met z’n allen feestelijk onthaald op
het schoolplein. Daarna gaan alle klassen om de beurt op bezoek in het
speellokaal bij Sinterklaas. We hopen dat de kinderen een fijne dag beleven.
Een indruk van deze dag kunt u later terugvinden in SchouderCom.
EU-schoolfruit en groenteprogramma
Zoals u weet zijn we gestart met het EU-schoolfruit- en groenteprogramma.
Iedere dinsdag ontvangen wij het groente en fruit. Op maandag, woensdag en
donderdag zijn de vaste fruitdagen. In verband met de houdbaarheid van het
fruit hebben we besloten om het fruit/groente aan te bieden zoals
oorspronkelijk ook de bedoeling was, namelijk iedere dag 1 soort fruit of
groente.
Wellicht is het handig om u aan te melden voor de nieuwsbrief
(www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief). U kunt dan van tevoren zien op welke dag,
welk soort wordt aangeboden. Mocht u weten dat uw kind dit niet lekker vindt, wilt u dan
zelf op de fruit/groentedagen (maandag, woensdag en donderdag) fruit of groente
meegeven dat uw kind wel lust? Wilt u deze dagen geen koeken o.i.d. meegeven?
Uit de praktijk
Laatst stond er groene paprika op het programma. De leerkrachten waren begonnen met
het laten proeven van dit redelijk (voor de kinderen) onbekende vruchtgroente. Vooral in de
bovenbouw waren veel kinderen erg enthousiast en vonden ze het erg lekker. Hoe leuk is
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dat? Uiteindelijk is dit ook het doel van het schoolfruit- en groenteprogramma. Ons valt het
nu al op dat kinderen veel meer groente en fruit eten. Waar we nog weleens van ouders of
kinderen zelf hoorden dat ze bepaalde soorten niet lusten, zien we nu al een omslag dat
kinderen het toch eten of op zijn minst proeven. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling.
Wist u dat op de Rommelpot de kinderen alle dagen fruit/groente krijgen aangeboden en dat
daarbij altijd water wordt gedronken?
Sint Maarten
Wat een drukte en gezelligheid was het tijdens de
lampionoptocht in school. De kinderen vonden het erg leuk dat
er zoveel belangstelling was van ouders, opa’s, oma’s en andere
familieleden. Hartelijk dank daarvoor! De kinderen hebben genoten!
Voorleeswedstrijd
Op donderdag 22 november was het een spannende
voorleeswedstrijd tussen de finalisten Roos, Seppe en Thalia
uit groep 7/8 en Twan en Thies uit groep 5/6. In de jury
zaten juf Annemarie, juf Carla en juf Tinka. De jury vonden
Twan en Thies uit groep 5/6 beide even goed en daarom zijn
zij beide voorleeskampioen van groep 5/6 geworden. Thalia
is de voorleeskampioen uit groep 7/8 geworden. Zij mag nu
onze school vertegenwoordigen in de bibliotheek in Emmen.
Alvast veel succes gewenst.
Hulp gezocht
Ieder laatste maandagmiddag van de maand hebben we op school in alle groepen
techniekmiddag. In de groepen 1 t/m 4 merken we dat een paar extra handen fijn zou zijn.
We zijn daarom op zoek naar vaders, moeder, opa’s, oma’s of andere belangstellenden die
ons vanaf de kerstvakantie 1x in de maand op maandagmiddag van 13.15 tot 14.15 uur
willen ondersteunen in groep 1 t/m 4 bij techniek. Het gaat vooral om het voorlezen van de
opdracht en het begeleiden van de techniekopdracht. Spreekt deze oproep u aan? U kunt
zich opgeven bij de groepsleerkracht van groep 1-2, juf Ida Panman of bij juf Wemi Ensing
of juf Jantje Woltman (groepsleerkrachten groep 3-4).
Veurdrachtwedstried
Op vrijdagavond 16 november was de jaarlijkse finale van de
Veurdrachtwedstried in het Atlas theater. Wel tien leerlingen van
onze school stonden dit keer in de finale. Thamira Veringa heeft
de derde prijs gewonnen met haar gedichtje ‘Kauwgom.’ Van
harte gefeliciteerd met je prijs Thamira! We vonden het superfijn
dat onze school zo goed vertegenwoordigd was tijdens de
Veurdrachtwedstried! Bedankt jongens en meisjes!
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Inloopavond Kindcentrum Weerdinge
Op maandag 14 januari staat de jaarlijkse inloopavond
weer gepland. Tussen 18.00 – 19.00 uur bent u van
harte welkom om in de klassen te komen kijken. Uw
zoon en/of dochter kan u vertellen hoe we werken op
school en uiteraard kunt u ook een kijkje nemen in de werkboeken en schriften. Opa’s,
oma’s en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!
Nieuw vanaf dit schooljaar is dat u ook van harte welkom bij de Rommelpot bent. U kunt
daar terecht om even een kijkje te nemen, maar ook voor informatie of om vragen te stellen
bij de leidsters.
Heeft u familie, buren, vrienden of kennissen, die nog op zoek zijn naar een basisschool of
kinderopvang? Nodig ze uit en neem ze mee… Alle belangstellenden zijn van harte welkom
deze avond.
Clusterdag
Op woensdag 16 januari 2019 is er een clusterdag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Kerstmarkt
Over een aantal weken is het alweer tijd voor het jaarlijkse
kerstdiner op school. Na het kerstdiner is de jaarlijkse kerstmarkt.
Deze vindt plaats op het nieuwe schoolplein (Buiskoolstraat).
Mocht u als ouder ook graag met een kraampje op de kerstmarkt
willen staan, geef dit dan even aan bij juf Jantje Woltman
(groepsleerkracht groep 3-4). De markt is er voor jong en oud. De
kerstmarkt start om 18.00 uur en zal duren tot ongeveer 20.00 uur.
We hopen u allen te ontmoeten op de kerstmarkt!
Kerstkaarten
Ieder schooljaar zien we dat veel leerlingen op school kerstkaartjes uitdelen aan vriendjes
en vriendinnetjes. Sommige kinderen krijgen er een paar, anderen heel veel. Ook zien we
steeds vaker dat alle leerlingen 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 u zoon en/of dochter toch graag een kerstkaart willen geven, geef er dan 1
mee voor de gehele groep aan de juf of meester.
Belangrijke data
4 dec
11 dec
13 dec
17 dec
19 dec
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Sinterklaasfeest in Kindcentrum Weerdinge
Nieuwsbrief december mee
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 (14.15 – 15.15 uur)
Bezoek aan kamp Westerbork groep 7/8
Techniekmiddag
Kerstdiner + kerstmarkt Kindcentrum Weerdinge
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20 dec
21 dec
8 jan
9 jan
14 jan
16 jan
12 jan – 1 feb
23 jan
28 jan

Schoolkrant mee
15.15 uur start kerstvakantie t/m 6 januari 2019
Nieuwsbrief januari mee
Hoofdluiscontrole
Inloopavond in Kindcentrum Weerdinge
Clusterdag (leerlingen vrij)
Cito LOVS toetsweek
Start Nationale Voorleesdagen
techniekmiddag

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 8 januari 2019.
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