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Welkom op school 
Wij verwelkomen Sophie Tabak in groep 1 bij juf 
Tessa. Welkom en veel plezier op onze school! 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Alice 
Trip en vanaf het 
nieuwe schooljaar 
mag ik lesgeven aan 
groep 3 van Obs De 
Esdoorn. Ik verheug 
me er erg op om de 
kinderen te leren 
kennen en kennis te 
maken met de 
nieuwe collega’s. 
Weerdinge ken ik nog uit de tijd dat mijn zus in 
Weerdinge woonde. In 2021 heb ik mijn diploma van 
de Pabo gehaald via het zij-instroom traject. Als 
laatste heb ik gewerkt op Obs De Runde in 
Emmercompascuum en Obs de Kubus in Emmen. Ik 
werk sinds 2008 voor Openbaar Onderwijs Emmen en 
sinds 2018 als leerkracht voor diverse groepen. 
Voorheen heb ik lang gewerkt op een uitzendbureau 
en een bedrijfscatering bedrijf. Mijn liefde voor  
kinderen maakte de overstap naar het onderwijs 
gemakkelijk. In mijn vrije tijd ga ik graag op vakantie 
naar Portugal, fiets ik graag, ga ik graag naar musea en 
ben regelmatig in het filmhuis te vinden. Ik hoop de 
ouders van de leerlingen van groep drie snel te 
ontmoeten. 
 
Uitslag Cito eindtoets 
De uitslag van de Cito eindtoets van groep 8 is dit jaar 
uitgekomen op een score van 536,8. Twee volle 
punten boven het landelijke gemiddelde van 534,8. 
Een hele prestatie! Knap gedaan jongens en meisjes!  
 
 

 
 
 
 
 
 

VVN Sandwichborden 
De afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 5 t/m 
8 fanatiek aan de gang geweest met onze nieuwe 
verkeersactie in samenwerking met VVN. Inmiddels zijn 
de sandwichborden klaar en zijn deze ook te 
bewonderen rondom de school. We hopen op deze 
manier weggebruikers erop te wijzen dat men rekening 
houdt met de kinderen die hier naar school gaan door 
langzaam te rijden rondom school en daarnaast het 
goede voorbeeld te geven door te parkeren op de 
daarvoor bestemde plekken. Zo helpen we samen om 
de verkeersveiligheid rondom school te vergroten.   
 
Bedankje 
Langs deze weg willen we leden van de OR, MR en vele 
ouders bedanken voor de ondersteuning van tal van 
activiteiten dit schooljaar. Fijn dat het altijd wel lukt om 
een groepje bij elkaar te krijgen want zonder uw hulp 
kunnen we echt niet al dat leuks organiseren voor de 
kinderen! Ontzettend bedankt namens alle leerlingen 
en teamleden van De Esdoorn.  
 
Nieuwsbrief SWV 2202 
Openbaar onderwijs Emmen maakt deel uit van het 
Samenwerkingsverband 2202. In dit 
samenwerkingsverband werken de ruim 75 scholen 
voor basis-, speciaal basisonderwijs & speciaal 
onderwijs samen. De 9 schoolbesturen maken 
afspraken over hoe ze voor elke leerling passend 
onderwijs kunnen organiseren. Soms in samenwerking 
met bijvoorbeeld de gemeente. Wilt u op de hoogte 
blijven van de laatste ontwikkelingen? Via 
onderstaande link kunt u zich aanmelden. 
https://swv2202.nl.  
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MR 
Voor de meivakantie is er een oproep gedaan voor een 
nieuw MR-lid. Hier heeft zich 1 persoon voor 
aangemeld. Dit is Joyce de Vries (de moeder van Sanne 
de Vries uit groep 1). Aangezien er maar 1 kandidaat is, 
hoeven er geen verkiezingen worden gehouden. Langs 
deze weg willen we Joyce hartelijk welkom heten in de 
MR. Vanaf volgend schooljaar zal Mario Willems (vader 
van Femke Willems) de rol van voorzitter op zich 
nemen. Hieronder vindt u de motivatie van Joyce. 
 
Graag zou ik mij inzetten voor de MR van de Esdoorn. 
Met inmiddels meer dan 5 jaar ervaring als algemeen 
lid van de WMO Raad Emmen, de Regionale 
Cliëntenraad van de Trans en 2 ouderraden denk ik 
graag mee voor de school. (Heden alleen nog lid van 
Ouderraad de Rommelpot) 
 
Ik ben bekend met het lezen van diverse stukken op het 
gebied van beleid en uitvoering, het adviseren op dit 
beleid, het praktisch meedenken vanuit het oogpunt 
van ouders/vertegenwoordiger en als sparringpartner. 
 
Ik ben werkzaam in de commerciële sector, als 
communicatie en marketing adviseur bij diverse 
organisaties waarbij ik o.a. de vertaalslag maak van 
intern naar extern. 
 
Mijn motivatie om mij in te zetten voor de MR en 
eerder genoemde raden is vooral gebaseerd op sociaal. 
Een steentje kunnen bijdragen aan een groter geheel, 
waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld en er 
vanuit beide zijdes van de tafel wordt gekeken naar het 
optimale resultaat. 
 
Mochten er vragen zijn dan beantwoord ik deze graag. 
 
Groet, 
Joyce de Vries 
 

Logopedie 
Met ingang van volgend schooljaar stoppen wij met het 
aanbieden van logopedie onder schooltijd. We hebben 
als school gemerkt dat het rendement van onder 
schooltijd logopedie aanbieden niet dat heeft gebracht 
waar wij op gehoopt hadden. Uiteraard willen we als 
school meedenken naar een oplossing voor kinderen 
die nu nog onder behandeling staan bij Nienke onder 
schooltijd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
IB-er Brigitte Bruins.  
 
 

Hulp gezocht - boekenuitleen 
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar ouders 
die ons willen helpen met de boekenuitleen bij de 
kleuters op maandagmiddag en in de bibliobus op 
vrijdagmorgen. Voor de groepen 1 en 2 zijn we op zoek 
naar ouders die op maandagmiddag de prentenboeken 
van de kinderen willen innemen en nieuwe boekjes 
willen uitlenen en dit noteren in een map. U kunt zich 
opgeven bij juf Tessa of juf Jantje. 
 
Daarnaast zoeken we voor vrijdagmorgen tussen 10.15 
– 11.00 uur begeleiding voor in de bibliobus. Leerlingen 
van groep 4 t/m 8 gaan in kleine groepjes naar de 
bibliobus om boeken te ruilen. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij juf Renate. Als we een groepje van 6 ouders 
hebben, bent u ook maar 1x per 6 weken aan de beurt. 

  
Prijsjes verloting 
A.s. donderdag is de musical van groep 7-8. Hiervoor 
zijn we nog op zoek naar een aantal prijsjes. Heeft u 
thuis nog een kleinigheidje liggen die we kunnen 
gebruiken voor de verloting? Alvast hartelijk dank. 
 
Pleinfeest 
Op woensdag 13 juli staat het jaarlijkse pleinfeest 
gepland. Deze dag wordt geregeld door de vrijwilligers 
van de OR. Wat we gaan doen is nog een verrassing, 
maar het beloofd een leuke en gezellige ochtend te 
worden.  
 
Afscheid groep 8 
Tijdens het pleinfeest op woensdag 13 juli nemen we 
aan het eind van de ochtend met de gehele school 
afscheid van de leerlingen van groep 8. Dit doen we op 
De Esdoorn met het inmiddels traditionele afscheid van 
het dragen van de toga’s en het gooien van de 
baretten. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Het begint om 11.30 uur op het 
schoolplein. Alle leerlingen van groep 8 wensen wij 
langs deze weg alvast heel veel plezier in het voortgezet 
onderwijs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gouden Weken 
Na de zomervakantie besteden we in iedere groep 
aandacht aan de Gouden Weken. Iedere groep 
doorloopt een bepaalde fase in het proces van 
groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het 
schooljaar worden daarom in het onderwijs ook de 
Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek 
geschikt om een fundament neer te zeten voor een 
goede groepsvorming en een fijne sfeer. Leerlingen 
verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Samen 
met Sedna gaan we in de groepen 5-6 en 7-8 aan de 
slag met groepsvorming en de sociale vaardigheden. 
Het gaat in totaal om vier maandagochtenden. We 
starten op maandag 5 september. 
 
Schoolgids en kalender 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de 
schoolgids voor volgend schooljaar. Deze ontvangt u in 
de eerste weken na de zomervakantie. Ook vindt u de 
jaarkalender aan het begin van volgend schooljaar in 
SchouderCom. In deze laatste nieuwsbrief vindt u alvast 
belangrijke data tot en met de herfstvakantie.  

 
Vakantierooster 2022-2023 
Hieronder vindt u de schoolvakanties voor volgend 
schooljaar: 
 
Herfstvakantie:  15 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie:  23 december 12.00 uur t/m 
    8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023 
Goede Vrijdag:  7 april 2023 
Paasmaandag:  10 april 2023 
Meivakantie:  26 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart:  18 en 19 mei 2023 
Pinkstermaandag: 29 mei 2023 
Zomervakantie:  21 juli 12.00 uur t/m  

3 september 2023 
 
Laatste nieuwsbrief 
Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van dit 
schooljaar. Vrijdag 15 juli om 12.00 uur sluiten de 
deuren van de Esdoorn voor de zomervakantie. Wij 
hopen u weer op maandag 29 augustus in goede 
gezondheid te begroeten. Wij willen u bedanken voor 
de steun en het vertrouwen het afgelopen schooljaar. 
 
Langs deze weg wenst het team van De Esdoorn u 
alvast een fijne vakantie toe! 
 
 

Agenda 

Datum Activiteit 

7 juli Musical groep 7-8 

11 juli Kennismaking nieuwe groep 

13 juli Pleinfeest + toga’s groep 8 

15 juli 12.00 uur start zomervakantie t/m 28 
augustus 

29 aug Eerste schooldag 

31 aug Hoofdluiscontrole 

1 sept Bureau Halt groep 7-8 

5 sept Sedna groep 5-6 en 7-8 

6 sept Nieuwsbrief  

12 sept Sedna groep 5-6 en 7-8 

19 sept Informatieavond  
Sedna groep 5-6 en 7-8 

20 sept Informatieavond  

26 sept Sedna groep 5-6 en 7-8 

29 sept GMR 

5 okt Start Kinderboekenweek/ Meester- en 
juffendag 

10 okt 10-minutengesprekken 

12 okt Voorleesontbijt 

13 okt 10-minutengesprekken 
GMR  

17 – 21 okt Herfstvakantie 


