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Welkom op school 
We verwelkomen Rive Jeuring in groep 1 bij juf Tessa. 
Welkom Rive, we wensen je veel plezier op onze 
school! 
 
Nieuwjaarswens 
Langs deze weg willen wij u namens het team van De 
Esdoorn een gezond en gelukkig 2023 toewensen! 
 
Parkeren 
We zien dat veel kinderen nu met het winterse weer 
veelal met de auto naar school worden gebracht. 
Helaas brengt dit onveilige situaties met zich mee in 
verband met de drukte rondom de school bij het 
brengen en halen van kinderen. Nogmaals het 
dringende verzoek om auto’s te parkeren op de 
daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Het is niet de 
bedoeling dat de kinderen voor de deur worden 
uitgezet of dat auto’s op de stoep voor school worden 
geparkeerd. Laten we ons hier allemaal aan houden, 
dan voorkomen we gevaarlijke situaties.  
 
Dank voor uw medewerking. 
 
Nationale Voorleesdagen 

Op woensdag 25 januari is de 
start van de Nationale 
Voorleesdagen. Hier doen wij 
als school aan mee voor de 
groepen 1- 2. Het prentenboek 
‘Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje’ staat centraal 
tijdens deze campagne.  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er in de 
onderbouw extra aandacht besteed aan het 
voorlezen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kerst 
Wat hebben we met elkaar als vanouds een fijn 
kerstdiner op school kunnen vieren. Ook de 
aansluitende kerstmarkt kon rekenen op veel 
bezoekers. Langs deze weg willen we alle 
ouders/verzorgers bedanken voor het maken van de 
heerlijke gerechten voor het kerstdiner. We hebben 
de kinderen zien genieten! 
Daarnaast willen we onze dank uitspreken naar de OR 
en andere ouders en vrijwilligers die ons hebben 
geholpen rondom de kerstmarkt. Denk aan het op- en 
afbouwen van de kramen, boodschappen halen, 
verloting, muziek, verlichting enz. kortom een hele 
organisatie! Hartelijk dank! 
 
Hoogbegaafdheid 
Dit schooljaar wordt de intern begeleider opgeleid tot 
coördinator hoogbegaafdheid. Zo leren we 
afstemmen op de onderwijsbehoeften van 
(hoog)begaafde leerlingen. De coördinator 
hoogbegaafdheid krijgt zicht op wat belangrijk is in de 
ondersteuning van de leerkrachten die werken met 
(hoog)begaafde leerlingen. Er wordt ingegaan op de 
attitude van de leerkracht, leerkrachtvaardigheden en 
hoe aan deze leerlingen passend onderwijs kan 
worden geboden. Daarnaast wordt de kennis wat 
betreft het leren en de leerbehoeftes van 
hoogbegaafde én begaafde leerlingen vergroot en 
verbreed. Men krijgt zicht op hun leerstijl, 
leerbehoeftes, leerdoelen en men krijgt handvatten 

hoe het leerstofaanbod zou kunnen worden 
afgestemd op de (hoog)begaafde leerling. 
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Gezondheidsonderzoek 5-jarigen (groep 2) 
Op 19 januari is het team Jeugdgezondheidszorg van 
GGD Drenthe op school voor het 
gezondheidsonderzoek 5-jarigen. In het onderzoek 
meet de assistent de lengte en het gewicht van uw 
kind en test de ogen en oren. Zij heeft een gesprek 
met uw kind over bijvoorbeeld vriendjes, spelen en 
hoe uw kind het vindt op school. Uw kind houdt 
tijdens de metingen de kleren aan.  
 
De betreffende ouders zijn hierover voor de vakantie 
reeds geïnformeerd. Denkt u aan het invullen van de 
vragenlijst in het digitale dossier van uw kind op 
www.mijnkinddossier.nl? Door het invullen van de 
vragenlijst krijgt u een beeld van de gezondheid en 
ontwikkeling van uw kind. In de vragenlijst geeft u ook 
aan of u toestemming geeft voor het 
gezondheidsonderzoek op school.  
Zonder ingevulde vragenlijst kan de GGD uw kind 
niet onderzoeken.  
De uitkomsten van het onderzoek vindt u in Mijn 
Kinddossier. Lukt het invullen of inloggen niet of staat 
er geen vragenlijst voor u klaar? Mail dan naar 
jgz@ggddrenthe.nl of bel 088-246 0246.  
 
Milieubewust 

Binnen Openbaar Onderwijs 
Emmen zijn we steeds meer 
milieubewust bezig. We letten 
beter op het energieverbruik zoals 
het sluiten van de buitendeur met 
deze kou en zijn we gestart met het 

scheiden van afval. We scheiden nu in alle klassen 
plastic, groen, restafval en papier. Het is best lastig 
hoor, want waarin hoort nu een leeg pakje drinken? 
Dit heeft al veel mooie gesprekken opgeleverd. Groep 
1-2 heeft voor de vakantie een interactieve les gehad 
over 
zwerfafval.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitbreiding schoolbibliotheek 
Afgelopen periode hebben we op school veel ingezet 
op de leesmotivatie van leerlingen.  Hier hoort 
natuurlijk ook een aantrekkelijke schoolbibliotheek 
bij. We krijgen binnenkort een flinke uitbreiding van 
verschillende soorten boeken voor de 
schoolbibliotheek. We hopen dat de leerlingen met 
nog meer plezier zullen gaan lezen!  
 
Info vanuit groep 5/6 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de 
nieuwjaarswensen van groep 5/6.    
 
Agenda 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 

 7 februari 2023. 
 

Datum Activiteit 

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 

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl

