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Sint Maarten
Op woensdagmorgen 7 november gaan we als kindcentrum
Weerdinge een lampionoptocht houden in school. De kinderen
moeten zelf even hun lampionstokje meenemen naar school. Graag
voorzien van naam. Groep 1 t/m 7 loopt en zingt. Groep 8 gaat als
begeleider mee. U bent als ouder van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We starten
om 11.30 uur. Komt u ook kijken? U bent van harte welkom in de klas van uw kind.
EU-schoolfruit en groenteprogramma
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we mee mogen doen met
het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. Vanaf volgende week (12
november) t/m 19 april ontvangt de school drie gratis porties groente en fruit
per leerling per week. Dit betekent dat vanaf volgende week alle kinderen op
maandag, woensdag en donderdag fruit of groente op school aangeboden
krijgen. Wij zijn als school hier ontzettend blij mee! U als ouder hoeft op deze dagen dus
geen eten voor de ochtendpauze meer mee te geven, graag wel alle dagen nog drinken
meegeven.
Let op: volgende week wordt het fruit op dinsdag geleverd, dit betekent dat de eerste
fruitdag volgende week woensdag zal zijn, dus graag a.s. maandag nog wel eten en drinken
meegeven naar school.
Soms zal het fruit bestaan uit een appel of peer, maar soms ook uit fruit of groente dat
geschild moet worden. Daarom zijn we op zoek naar ouders die ’s morgens willen helpen
om het fruit of de groente te schillen (net voor schooltijd of onder schooltijd). Mocht u ons
hierbij willen helpen, dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt zich opgeven door een mail te
sturen naar juf Sandra Klemens (locatieleider@obs-esdoorn.nl) of door even langs te lopen
en zich op te geven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
Daarnaast kunt u zich opgeven voor een nieuwsbrief gericht op ouders. Hierin staat onder
andere informatie over groente en fruit voor de week erop, zodat u hier rekening mee kunt
houden. Ouders kunnen zich voor de nieuwsbrief opgeven via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
Voorleeswedstrijd
Op donderdag 22 november staat de jaarlijkse voorleeswedstrijd weer
op het programma. In de groepen 5 t/m 8 worden op dit moment
voorrondes gehouden. De vier finalisten gaan op deze middag tegen
elkaar strijden in een spannende finale. Wie wordt de winnaar van de
voorleeswedstrijd uit groep 5/6 en wie van groep 7/8? De
laatstgenoemde winnaar gaat door naar de voorleeswedstrijd van de
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bibliotheek in Emmen. We starten om 13.30 uur in het speellokaal. U bent van harte
welkom om de finalisten aan te moedigen.
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft inmiddels een eerste vergadering gehad. We hebben gesproken
over het nieuwe schooljaar en de nieuwe methoden voor muziek en taal/spelling. De gehele
leerlingenraad gaf aan zeer enthousiast te zijn over beide nieuwe methodes. Verder kwam
naar voren dat de leerlingenraad graag een actie op wil zetten voor een goed doel. De actie
voor de tsunami in Sulawesi leek op het eerste oog een goede keus, maar we gaan toch op
zoek naar een goed doel dichter bij huis. Dat de leerlingen van school graag een goed doel
willen ondersteunen, vinden we erg positief en ondersteunen dit initiatief dan ook graag.
Iedere maand gaat de leerlingenraad samen vergaderen met juf Sandra. Bijzonderheden
worden via de nieuwsbrief met u gedeeld.
MR
In oktober hebben we in de MR officieel afscheid genomen van Hermien Plas-Kerperien.
Lydia Hengeveld is het nieuwe lid van de MR en tevens voorzitter van de MR. Mario Willems
is notulist. De MR bestaat dit schooljaar uit: Lydia Hengeveld, Mario Willems als
oudergeleding en Wemi Ensing en Karin de Bruijn als personeelsgeleding. Sandra Klemens is
adviserend lid van de MR. Er wordt in totaal 5 keer per jaar vergaderd. Bent u nieuwsgierig
waar de MR zoal over vergadert? De notulen zijn inzichtelijk en liggen bij de
locatiedirecteur.
Sinterklaas
De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in de NoordHollandse gemeente Zaanstad, in het dorp Zaandijk. De Goedheiligman vaart
op zaterdag 17 november met zijn pieten naar de Zaanse schans. Sinterklaas
heeft ons laten weten dat hij op dinsdag 4 december een bezoek aan
kindcentrum Weerdinge brengt. Nadere informatie volgt.
Clusterdag
Op woensdag 14 november is er een clusterdag. Dit betekent dat alle leerlingen deze dag
vrij zijn. De Rommelpot is deze dag wel open.
SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest!
16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, springen, vallen en weer
opstaan! En doe wat jij wil..
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil
jij graag een keer een potje voetballen tegen de spelers van FC Emmen of gamen tegen
Luuck Jans (eSporter van FC Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga springkussen?
Torens bouwen van mega lego of in de ballenbak? Het kan allemaal..
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoor sport en
bewegen festival van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid,
coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van spelletjes, sporten,
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videogames, springkussens en verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je grenzen
en ontdek nieuwe sporten en spellen. Ren je rot en beweeg je suf!
Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.nl.
Veurdrachtwedstried
Op woensdagmiddag 14 november zijn de voorrondes van de Veurdrachtwedstried. In
totaal zijn er 14 kinderen van de Esdoorn die meedoen. We hopen dat we als school ook dit
jaar weer in de prijzen gaan vallen en wensen jullie veel succes! De voorronde vindt plaats in
obs de Bente in Emmer-Compascuum vanaf 14.30 uur.
Fietscontrole
Afgelopen donderdag heeft Veilig Verkeer Nederland de
jaarlijkse fietscontrole gehouden in de groepen 5 t/m 8.
Alle fietsen zijn gekeurd op een aantal verplichte
onderdelen. Opvallend was dat op meerdere fietsen een
bel ontbrak en de verlichting vaak niet werkte. Nu we de
winter tegemoet gaan, is goed werkende fietsverlichting
zeer belangrijk. Daar waar mogelijk zijn kleine reparaties
uitgevoerd en zijn veel fietsen alsnog goedgekeurd.
Podiumdag
Wat een gezelligheid met elkaar tijdens de podiumdag zo net voor de herfstvakantie. Voor
de kinderen een hele leerzame middag waar ze leren op het podium te staan, zichzelf te
presenteren, samen te werken enz. De kinderen hebben goed laten zien waar ze in de klas
tijdens de themaweek over gewerkt hebben. Een groot compliment voor alle kinderen!
Proeftuin IKC
Onze school doet sinds vorig schooljaar mee aan de proeftuin IKC. Dit betekent dat we
samen met kinderopvang de Rommelpot bezig zijn om een doorgaande lijn van de
voorschool naar groep 1 op te zetten in kindcentrum Weerdinge. Op dit moment zijn we
gestart met een gezamenlijk thema over de herfst. In de hal kunt u zien dat deze is
omgetoverd tot een prachtig bos. Gedurende de week worden er samen activiteiten
uitgevoerd. Te denken valt aan het samen spelen in hoeken, maar binnenkort gaan we ook
experimenteren op het gebied van muziek en gymnastiek.
Sportteam voor autisme
Wil uw kind graag sporten in een team, maar lukt dat vanwege zijn of haar autisme niet?
Kent u kinderen via uw werk, buurt, sport die vastlopen in reguliere sporten vanwege zijn/
haar autisme? Laat het ons dan weten.
Wij zijn bezig met een inventarisatie op dit gebied en willen onderzoeken of er voldoende
behoefte is aan een sportteam voor deze kinderen.
U kunt hierover met ons contact opnemen door te mailen naar
e.santinge@welzijngroepsedna.nl of te bellen naar 06 51324337.
Alvast hartelijk dank voor uw reacties; Kim de Vries, jongerenwerker vanuit Dorpenzorg en
Erika Santinge, preventief jeugdwerker vanuit Sedna.
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Belangrijke data
6 nov
7 nov
13 nov
14 nov
16 nov
22 nov
26 nov
29 nov
4 dec
17 dec
19 dec
20 dec
21 dec

Screening groep 4 MRT tijdens de gymles
Juf Annemarie Hoolhorst jarig
Sint Maarten in Kindcentrum Weerdinge
Doe-dag Terra groep 7-8
Clusterdag, leerlingen vrij
Voorrondes Veurdrachtwedstried
Finale Veurdrachtwedstried Atlas theater
Voorleeswedstrijd
Techniekmiddag
MR vergadering 19.30 uur
GMR
Sinterklaasfeest in Kindcentrum Weerdinge
Nieuwsbrief december mee
Techniekmiddag
Kerstdiner + kerstmarkt Kindcentrum Weerdinge
Schoolkrant mee
15.15 uur start kerstvakantie t/m 6 januari 2019

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 4 december 2018.
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