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Welkom op school 
We verwelkomen Sofia Bongertman en Niels Louissen. 
Niels is gestart in groep 1 bij juf Tessa. Sofia is 
verhuisd vanuit Brummen naar Weerdinge en is 
gestart in groep 6. Welkom Sofia en Niels, we wensen 
jullie veel plezier op onze school! 
 
Sinterklaas 
Gisteren heeft Sinterklaas samen met twee pieten een 
bezoek aan onze school gebracht. Hij kwam zelfs met 
de stoomboot naar De Esdoorn. In de onderbouw 
hebben alle kinderen een prachtig cadeau gekregen. 
In de bovenbouw is het gevierd met surprises en 
gedichten. We kijken terug op een gezellige dag! 
 
SchouderCom  
SchouderCom is overgenomen door het platform 
Social Schools. Dit betekent dat de communicatie 
vanuit school later dit schooljaar anders zal gaan 
verlopen. De komende weken gaan we aan de slag om 
alles klaar te zetten zodat we goed voorbereid de 
overstap naar Social Schools kunnen maken. Wanneer 
dit gereed is en hierin concreet iets voor u als 
ouders/verzorgers verandert, hoort u van ons. Tot die 
tijd hoeft u nog niets te doen en hanteren we 
SchouderCom als communicatiemiddel. 
 
Voorleeskampioen 
Op woensdag 16 november hebben we in de groepen 
5/m 8 de voorleeswedstrijd gehouden. Raff (groep 5), 
Sterre (groep 6), Lilly (groep 7) en Aivy (groep 8) 
streden tegen elkaar in een spannende finale. Aivy is 
de voorleeskampioen van De Esdoorn geworden en 
mag onze school vertegenwoordigen in de volgende 
ronde in de bibliotheek van Emmen.  Alvast veel 
succes gewenst! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kerstdiner  
Op woensdag 21 december gaan we gezamenlijk van 
17.00 – 18.15 uur met alle kinderen heerlijk dineren in 
school.  We hopen dat u ons wilt helpen met het 
maken van allerlei lekkers. Via SchouderCom ontvangt 
u hierover meer informatie.  
Mocht u kind een voedselallergie hebben waar wij 
niet van op de hoogte zijn, geeft u dit dan door bij de 
groepsleerkracht.   
  
Kerstmarkt  
Aansluitend aan het kerstdiner zal de kerstmarkt 
plaatsvinden op het schoolplein. Voor de leerlingen 
van de school start deze kerstmarkt met het zingen 
van kerstliedjes. Dit zal rond 18.15 uur beginnen. 
Uiteraard hopen we op winterse taferelen. Als een 
winterjas niet voldoende is om warm te blijven dan 
hebben we altijd nog wat lekkers om op te warmen. 
  
Daarnaast zijn er weer diverse spelletjes en natuurlijk 
de jaarlijkse kerstverloting. We vragen alle ouders om 
wat cadeautjes voor de kerstverloting te doneren, 
deze kunnen worden neergezet op de tafel bij de 
ingang van de school.   
 
Vindt u het leuk om met een kraam op de kerstmarkt 
te staan, geeft u zich dan op via onderstaand email 
adres. Geef tevens even door waarmee u op de markt 
wilt staan en hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft.  
Opgeven kan via l.kreeft@oo-emmen.nl. 
 
Kerstkaarten  
Ieder schooljaar zien we dat 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 
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veel tijd verloren gaat aan het uitdelen van kaarten. 
Daarom het dringende verzoek, gelieve geen 
kerstkaarten 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. 
 
KIES-groep 
Vanuit Sedna bieden wij de KIES-groep aan. KIES staat 
letterlijk voor Kinderen In Een Scheiding. Het is een 
methode die kinderen leert en helpt te vertellen en te 
kiezen voor henzelf, wat ze nodig hebben en hen 
helpt. In elke stad of dorp, zelf bijna elke straat woont 
wel een kind of jongere met gescheiden ouders. Ieder 
van hen heeft een eigen verhaal. Een verhaal dat 
verteld mag worden, omdat het lang niet altijd 
meevalt om gescheiden ouders te hebben. Kinderen 
In Een Scheiding, kunnen het allerbeste zelf vertellen 
wat ze ervaren en nodig hebben. De mening van 
kinderen is belangrijk. Kinderen hebben ook recht op 
het delen van hun mening, stellen van hun vragen en 
onderzoeken van wat belangrijk voor hen is vanaf het 
begin van de scheiding én daarna.  
Hoe ziet een KIES-groep eruit? Het gaat om 8 
bijeenkomsten (met maximaal 10 kinderen) van een 
uur waarin we spelletjes gaan doen, knutselen, maar 
vooral kletsen waar de kinderen tegen aanlopen, tips 
uitdelen en (h)erkenning zoeken bij elkaar. Zie het als 
een lotgenoten groepje. Het is voor kinderen in de 
leeftijd van 7 t/m 12 jaar met gescheiden ouders. 
Ouders zijn minimaal een jaar gescheiden.  
 
Wil je meer informatie kijk dan op de website: 
www.kiesvoorhetkind.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Henriette Matel  

Schoolmaatschappelijk werker  

Gebiedsteam De Monden 

       
h.matel@sednaemmen.nl ● www.sednaemmen.nl  

(06) 82057470 ● (0591) 680 800 
 
 
 
 
 
 
 

Batterijen inzamelen  
Onze school doet mee aan het inzamelproject van 
Stibat. Bij de hoofdingang staat een inzamelton. 
Kinderen kunnen hier hun lege batterijen inleveren. 
Voor onze school is dit dubbele winst: zo zorgt de 
school voor een beter milieu én spaart tegelijkertijd 
voor mooie schoolartikelen. Dat zit zo: voor elke 
kilogram aan lege batterijen ontvangt de school  
€ 0,25. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het 
gespaarde geld uitbetaald. Het ontvangen bedrag is 
vrij te besteden. Helpt u mee met de inzameling van 
lege batterijen? Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage!  
 
Info vanuit groep 1/2 
Deze maand is het de beurt aan groep 1-2. Zij laten in 
de bijlage van deze nieuwsbrief graag hun prachtige 
tekenkunsten zien.  
 
Agenda 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 

 10 januari 2023. 
 

Datum Activiteit 

21 dec Kerstdiner + kerstmarkt 

23 dec 12.00 uur start kerstvakantie t/m 8 
januari 2023  

9 jan 2023 Weer naar school 

10 jan Nieuwsbrief 

11 jan Hoofdluiscontrole 

25 jan Nationale Voorleesdagen groep 1-2 

6 feb MR-vergadering 

7 feb Nieuwsbrief 

16 feb Rapport mee 
GMR 

20 feb en 
23 feb 

10-minutengesprekken 1-7 
Verwijsgesprekken groep 8 

27 feb – 3 
mrt 

Voorjaarsvakantie 
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