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Rapport
Op donderdag 14 februari krijgen alle kinderen het eerste rapport mee naar huis. U zult zien
dat het voorwoord is aangepast en ook de lay-out is veranderd. We hopen u met het
vernieuwde rapport een nog betere indruk te geven van de voortgang van uw kind(eren).
Mocht u n.a.v. het rapport vragen hebben, stelt u deze gerust op de contactavond aan de
groepsleerkracht op maandag 25 februari en donderdag 28 februari. De uitnodiging
ontvangt u begin februari via SchouderCom.
Verwijsgesprekken
Op maandag 25 februari zijn de definitieve adviesgesprekken van groep 8. Juf Karin de
Bruijn en juf Sandra Klemens hebben een 15 minuten gesprek met de ouders van groep 8.
Begin februari ontvangt u via SchouderCom een uitnodiging.
Parkeren
De laatste tijd zien we steeds vaker dat ouders hun auto met de alarmlichten aan op de
Buiskoolstraat zetten en dan hun zoon en/of dochter laten uitstappen of
zelf uitstappen om mee te gaan naar binnen en zoon en/of dochter naar
de klas te brengen. Hierdoor ontstaan er zeer gevaarlijke situaties, vooral
’s ochtends tussen 8.15 – 8.30 uur. De Buiskoolstraat is een drukke
doorgaande weg. Daarom het vriendelijke verzoek om te parkeren in de
daarvoor bestemde vakken en samen het laatste stukje naar school te
lopen.
‘Privacy’ op de website
Op de website www.oo-emmen.nl is in het kader van AVG het privacyreglement OOE
geplaatst. U kunt hier lezen hoe OOE de privacy van de leerlingen, ouders/ verzorgers en
medewerkers waarborgen.
Workshop zelfverdediging
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen door sportschool ‘Personal Fit Box’ (naast school) een
workshop zelfverdediging aangeboden op donderdag 7 februari. Voor meer informatie
verwijzen we u naar bijlage 2 van de nieuwsbrief.
Schaatsen
Wat een geluk dat de plaatselijke ijsmeesters uit het dorp de pannakooi
weer konden voorzien van een prachtig laagje ijs waardoor alle
kinderen hebben genoten. Wat hebben we een schaatsplezier gehad.
Nogmaals hartelijk dank.
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Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari was de start van de
Nationale Voorleesdagen. Eerst gingen we
met de gehele school lekker ontbijten en
daarna was het tijd voor een spannend
voorleesverhaal. In alle groepen kwamen
verschillende mensen voorlezen. We kijken
terug op een zeer geslaagde ochtend en een
prachtig artikel hierover in de krant.
De link naar het krantenartikel:
https://www.emmen.nu/nieuws/emmen/742751/leerlingen-obs-de-esdoorn-genieten-vaneen-heerlijk-ontbijt-en-een-leuk-verhaal.html
Kinderdichter
Op vrijdag 1 februari hebben Gerben, Roos en Jasper gestreden om de titel kinderdichter
van de gemeente Emmen. Voorafgaand aan de finale kregen de kinderen eerst een
workshop aangeboden en ’s avonds was de finale. Helaas is niemand van de Esdoorn in de
prijzen gevallen, maar bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!
Inzet onderwijsassistenten
Bij ons op school werken, zoals u weet, dit schooljaar twee onderwijsassistenten, juf Nanet
Bakker op maandag en dinsdag en juf Annemarie Hoolhorst op woensdag, donderdag en
vrijdag. Vanaf deze week gaat juf Nanet i.v.m. privéomstandigheden met verlof. Juf
Annemarie zal vanaf deze week de uren van juf Nanet tot de zomervakantie overnemen. Dit
betekent dat juf Annemarie hierdoor de gehele week op school aanwezig is.
Vrijwilligers moestuin
Ook dit voorjaar willen we graag weer starten met het project moestuin. Jan Plas heeft
gevraagd of school de coördinatie van de moestuin op zich wil nemen. Dit houdt in dat voor
dit schooljaar juf Annemarie Hoolhorst het project van de moestuin zal begeleiden en ook
tijdens het werken in de moestuin aanwezig is 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, want vele handen maken licht werk!
TSO
Doordat het aantal kinderen bij de Tussen Schoolse Opvang steeds groter wordt, hebben we
besloten om de groepen verder op te splitsen, zodat het voor de kinderen minder druk is.
De kinderen van groep 1-2 en 3-4 blijven voortaan over in het eigen lokaal. Groep 5 t/m 8
blijft over op het leerplein. Het buiten spelen blijft zoals het was, namelijk groep 1 t/m 4
speelt op het schoolplein en groep 5 t/m 8 speelt op het veldje tegenover de school.

Tel. 0591-659848

www.obs-esdoorn.nl

administratie@obs-esdoorn.nl

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.
Inloopavond Kindcentrum Weerdinge
Wat kunnen we met elkaar terugkijken op een zeer geslaagde inloopavond op maandag 14
januari. Het was onvoorstelbaar druk! Wat fantastisch dat er zoveel belangstelling was om
op school en in de klassen te komen kijken. Kinderopvang de Rommelpot deed dit
schooljaar voor het eerst mee en ook daar hebben veel belangstellenden een bezoekje
gebracht.
Ontruimingsoefening
Gisteren hebben alle groepen les gehad van de brandweer. ’s Middags stond een
brandoefening met daaraan gekoppeld een ontruimingsoefening op het programma. Juf
Annemarie ‘speelde’ voor slachtoffer en was bedwelmd geraakt door de rookontwikkeling in
school. Alle kinderen (ook de kinderen van de Rommelpot) waren binnen afzienbare tijd
buiten. Na afloop is de ontruimingsoefening geëvalueerd met de brandweer en
verbeterpunten nemen we mee voor de volgende ontruimingsoefening.
Belangrijke data
7 feb
14 feb
18 – 22 feb
25 feb

27 feb
28 feb
2 mrt
3 mrt
4 mrt
5 mrt
21 mrt
25 mrt
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5 maart 2019.
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