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Thuiswerken met corona gerelateerde klachten
Sinds 21 september bestaat er voor de kinderen de mogelijkheid om thuiswerk te maken
i.v.m. afwezigheid door corona gerelateerde klachten. We hebben geprobeerd een goed
fundament neer te zetten voor de kinderen zodat ze op deze manier toch betrokken blijven
bij het onderwijs.
Halen en brengen van kinderen
De afspraken over het halen en brengen zoals wij die nu hanteren blijven de komende
periode ook gelden. Wanneer hier een wijziging op komt, dan berichten wij u via
SchouderCom. Wij willen u dringend verzoeken voldoende afstand van elkaar te houden op
het plein en niet met beide ouders/verzorgers naar school te gaan om uw kind(eren) op te
halen.
Uitdelen kaartjes
Langs deze weg willen we u verzoeken om in SchouderCom uw adres in te vullen. U kunt het
eenvoudig toevoegen in de app van SchouderCom via systeem -> mijn gegevens. Als u
rechtsboven drukt op ‘wijzig’, dan kunt u uw eigen gegevens invullen of wijzigen. Op deze
manier kunnen ouders kaartjes voor verjaardagsfeestjes rondbrengen. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.
Afscheid juf Larissa
Juf Larissa heeft vorige week aangegeven te stoppen als
onderwijsassistent bij ons op school. Larissa werkt bij ons op school
en daarnaast als pedagogisch medewerker bij kindercentrum de
Rommelpot. Daar kan ze nu een uitbreiding van uren krijgen. Langs
deze weg willen wij juf Larissa ontzettend bedanken voor haar inzet
en ondersteuning. Op dit moment wordt er gezocht naar een
nieuwe collega. We houden u op de hoogte.
Leerlingenraad
Het schooljaar is alweer een aantal weken aan de gang, tijd voor een nieuwe leerlingenraad.
In de groepen 5 t/m 8 zijn hiervoor verkiezingen gehouden. Dit schooljaar bestaat de
leerlingenraad uit: Sara (groep 5), Laurèn (groep 6), Daisy (groep 7) en Luca (groep 8).
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Voorstellen (1)
Ik ben Dilana Schipper en loop stage op obs de
Esdoorn. Ik ben 18 jaar en woon in Emmen. Ik woon
daar met mijn moeder en 3 broers. Ook heb ik thuis
een hond, een Berner Sennen. Ik loop stage op obs
de Esdoorn omdat ik de opleiding onderwijsassistent
doe en ik hier voor stage moet lopen. Ik loop daarom
stage in groep 2 op maandag en groep 1 op dinsdag.
Ook hadden jullie mij vorig jaar al kunnen zien toen
liep ik ook al stage in groep 1/2.
Voorstellen (2)
Beste ouders,
Als nieuwe stagiair op school zou ik mij graag even aan jullie willen
voorstellen. Mijn naam is Rick Arling en ik ben 24 jaar oud. Ik
studeer aan de PABO in Emmen en zit in mijn 3e studiejaar. Door
mijn eerdere stages heb ik bewust gekozen om mij te specialiseren
op het lesgeven in de bovenbouw. Ik ben erg blij dat ik deze kans
heb gekregen en voor minimaal een half jaar op maandag en
dinsdag in groep 7/8 mag meedraaien.
Groetjes,
Rick Arling
Scholen met Succes
Volgende maand zal er op alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen
tevredenheidspeilingen worden afgenomen. Met de tevredenheidspeilingen krijgen we
inzichtelijk hoe het met de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel gesteld is. De
laatste afname van onze school is in het najaar van 2017 geweest. U ontvangt binnenkort
via SchouderCom meer informatie.
Daltonvisitatie
Op maandag 19 oktober, de eerste dag na de
herfstvakantie, wordt onze school bezocht door 2
daltonvisitatoren. Door Covid-19 is dit in maart niet
doorgegaan. De daltonvisitatoren kijken een hele dag mee
in de school en gaan in alle klassen een kijkje nemen.
Verder vinden er gesprekken plaats met ouders, de leerlingenraad, het bestuur, het team,
de locatiedirecteur en de daltoncoördinator juf Daniëlla. We hebben de afgelopen twee jaar
hard gewerkt aan de daltonontwikkeling op school en zijn dan ook erg benieuwd naar hun
bevindingen. Bent u benieuwd wat we zoal op daltongebied doen? Neemt u dan eens een
kijkje in ons daltonboek. Deze is te vinden op de website van school, www.obs-esdoorn.nl of
in SchouderCom onder het kopje ‘documenten’.
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Week van de opvoeding
Deze week is het de Week van de Opvoeding. Met dit jaar het thema ‘Staan en opvallen’.
Elke ouder met kinderen in de groep 3 en 4 krijgt vanuit welzijnsorganisatie Sedna een
folder mee naar huis.
Ieder kind is uniek en er zijn meerdere manieren van opvoeden. Dat maakt opvoeden niet
altijd even eenvoudig. Het is goed om jezelf als ouder niet te vergeten, want jij bent
belangrijk! Neem jij tijd voor jezelf om te ontspannen? Deel jij je verhaal, vraag jij om hulp?
We willen met deze folder jullie als ouder in jullie kracht zetten. Als het goed gaat met jou,
gaat het ook vaak goed met jouw kind!
Heb je na het lezen van de folder vragen? Neem dan contact op met de
schoolmaatschappelijk werker bij uw kind op school. Negesty Moenne te bereiken op
n.moenne@sednaemmen.nl of (06) 51047573 en Marlijn Rocks te bereiken op
m.rocks@sednaemmen.nl of (06) 52047842
Via Facebook (Sedna Emmen) zijn er ook filmpjes beschikbaar. Op die manier kan je naast
het lezen van de folder ook luisteren!
Met vriendelijke groet,
Negesty Moenne & Marlijn Rocks
Schoolmaatschappelijk werk
Gebied De Monden
Voorleeswedstrijd Esdoorn
Op maandag 26 oktober houden we in school de voorleeswedstrijd. In de klassen worden de
komende weken voorrondes gehouden. Tijdens de voorleeswedstrijd strijden de finalisten
van groep 5 t/m 8 voor de titel: voorleeskampioen
van de Esdoorn. De voorleeskampioen van de
Esdoorn gaat dan door naar de volgende ronde in de
bibliotheek van Emmen. Vooralsnog gaat de ronde in
de bibliotheek in Emmen gewoon door.
Week van de Mediawijsheid
Dit schooljaar gaan we in alle groepen werken aan een
project. We hebben dit jaar gekozen voor de ‘Week van
de Mediawijsheid’. Leerlingen besteden veel tijd aan
appen, scrollen en liken. Media bieden veel nieuwe
mogelijkheden. Maar te veel mediagebruik kan een
negatief effect hebben op de gezondheid of de
schoolprestaties. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen mediawijs te maken. De
Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november) is daarom het uitgelezen moment om
extra aandacht te besteden aan het mediagebruik van leerlingen. In deze periode zal er
tijdens de schooldag gewerkt worden rondom dit thema. Via SchouderCom geven we u een
kijkje van onze activiteiten in de klassen. Ook de Brede School sluit hierop aan. Er zijn weer
ontzettend leuke activiteiten bedacht waaronder het maken van een film.
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Informatieavond
We kijken terug op een geslaagde informatieavond. Het was voor ons erg prettig dat u
vooraf aangaf via SchouderCom of we op uw aanwezigheid konden rekenen. We zijn blij dat
we zoveel ouders hebben kunnen spreken en ontmoeten tijdens de informatieavond.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Schatkist
Sinds dit schooljaar werken wij met de nieuwe methode Schatkist. Schatkist is een methode
met een totaalaanbod in groep 1 en 2. Met Schatkist begrijpen kleuters spelenderwijs de
wereld om zich heen door ontdekkend en onderzoekend leren. Deze methode sluit precies
aan bij het programma Uk&Puk dat gebruikt wordt bij kindercentrum de Rommelpot, maar
daarnaast ook bij het leesprogramma Veilig leren lezen in groep 3.
Op deze manier creëren we als kindcentrum Weerdinge een goede doorgaande lijn voor de
kinderen. De eerste bevindingen van zowel leerkrachten als kinderen zijn erg positief!
Veurdrachtwedstried
We hebben bericht ontvangen dat de Veurdrachtwedstried van ’t Aol Volk dit jaar niet
doorgaat i.v.m. corona. Hopelijk kunnen we volgend jaar met onze school weer meestrijden!
Podiumdag
Normaal gesproken vindt er in deze periode altijd de eerste podiumdag plaats. We hebben
na intern overleg besloten om deze niet door te laten gaan i.v.m. de aangescherpte corona
maatregelen.
Agenda
Datum
8 okt
12-16 okt
19 okt
21 okt
26 okt
11 nov
16 nov
25 nov
26 nov

Activiteit
10-minutengesprekken
Herfstvakantie
Daltonvisitatie
Hoofdluiscontrole
Voorleeswedstrijd
Sint Maarten
MR-vergadering
OR-vergadering
GMR-vergadering

Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 3 november 2020.
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