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Start nieuw schooljaar
Gisteren zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. Wel met een aantal restricties t.a.v. van
corona, maar we zijn vooral blij dat we weer samen naar school kunnen. We proberen het
voor de kinderen weer zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. Ouders mogen alleen de
school binnen op afspraak. Hiervoor dient u contact op te nemen met de groepsleerkracht
of locatiedirecteur Sandra Klemens. Ouders mogen bij het halen en brengen wel weer op
het schoolplein komen. Wij verzoeken iedereen om zich te houden aan de regels met
betrekking tot het afstand houden. Op het schoolterrein zullen wij daar ook op toezien.
Ondanks deze maatregelen bent u nog steeds van harte welkom voor een informeel gesprek
met de locatiedirecteur. De meeste ochtenden is zij vanaf 8.15 uur op het plein. Voor
vragen, wensen en/of ideeën kunt u dan terecht. Uiteraard kunt u ook contact opnemen om
een afspraak te maken. De locatiedirecteur is aanwezig van maandag t/m donderdag.
Wij wensen iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.
Welkom op school
Gisteren zijn 4 nieuwe kinderen gestart op onze school. We heten
Aaron Feijen, Sanne Weken, Nathan Holscher en Tano Alberts
hartelijk welkom op onze school. Wij wensen jullie een fijne
tijd toe. We zijn dit schooljaar gestart met 107 leerlingen.
Even voorstellen
Hoi kinderen en ouders/verzorgers,
Ik wil mezelf graag even voorstellen, want dit schooljaar zal ik deel
uitmaken van het team van De Esdoorn. Ik ben Mariëlle van Ginkel,
31 jaar oud en woonachtig in Emmen. Sinds vijf jaar ben ik juf. Ik heb
de afgelopen jaren les gegeven op de Hesselanden, de basisschool op
het asielzoekerscentrum in Emmen. Na een aantal jaren hier les
gegeven te hebben, wil ik graag iets nieuws. De Esdoorn ken ik al
vanuit ons cluster en mijn collega’s zijn daarom ook niet helemaal
nieuw voor mij. Dat hier nu een plekje voor mij is, daar ben ik enorm blij mee.
Ik heb er enorm veel zin in!
Groetjes Mariëlle
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Continurooster
Aangezien we voor de vakantie een bijzondere periode hebben gehad, maar ook meerdere
nieuwe leerlingen, hierbij de huidige schooltijden.
Maandag:
8.30 – 14.30 uur
Dinsdag:
8.30 – 14.30 uur
Woensdag:
8.30 – 12.15 uur
Donderdag:
8.30 – 14.30 uur
Vrijdag:
8.30 – 14.30 uur
Groep 1 en 2 zijn op vrijdag de gehele dag vrij. Groep 3 gaat op vrijdag naar school van
8.30 – 12.00 uur en zijn ’s middags vrij. Tussen de middag blijven alle kinderen op school een
broodje eten onder begeleiding van leerkrachten, onderwijsassistenten en/of studenten.
Alle kinderen verlaten de school via de hoofdingang.
Denkt u aan het meegeven van fruit en drinken voor de ochtendpauze en brood en drinken
voor de middagpauze? We zien nog regelmatig chocoladekoeken, muffins o.i.d. in de
broodtrommels zitten. Wij proberen kinderen vertrouwd te maken met gezonde voeding en
willen u dan ook vragen om hier rekening mee te houden.
Bibliobus
Vanaf 31 augustus gaat de bibliobus weer rijden. Dit
betekent dat op vrijdag 4 september van 10.25 – 11.10
uur de bibliobus weer een bezoek aan ons brengt. Hier
zijn we uiteraard heel blij mee. Denkt u aan het
meegeven van een tas en bibliotheekpasje? De ene
week zal groep 3, 4 en 5 naar de bibliobus gaan en de
week erop is groep 6 t/m 8 aan de beurt. We gaan dit
een tijdje proberen om te kijken of dit lukt qua
tijdsplanning aangezien we ook te maken hebben met
een aantal afspraken en maatregelen waar we ons aan
dienen te houden vanuit de bibliotheek i.v.m. corona. Wist u bijvoorbeeld dat de bibliobus
voortaan gaat rijden met een 1-persoonsbezetting?
Contact met school
Bij ziekte of een bezoek aan bijvoorbeeld de tandarts of huisarts, verzoeken wij u om dit op
tijd (uiterlijk 8.15 uur) telefonisch door te geven via 0591-659848.
Jaarkalender SchouderCom
In SchouderCom onder het kopje ‘kalender’ vindt u de jaarkalender voor dit schooljaar. Hier
kunt u zien wanneer de schoolvakanties, studiedagen voor de leerkrachten zijn en wanneer
er schoolactiviteiten plaatsvinden.
Schoolgids
Volgende week ontvangt u van ons de nieuwe schoolgids. Nieuwe gezinnen ontvangen de
schoolgids op papier. Gezinnen die al langer kinderen op onze school hebben, ontvangen de
schoolgids digitaal. De schoolgids is ook te vinden in SchouderCom en op de website.
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Streetwise
I.v.m. corona is het Streetwise project van de
ANWB afgelopen maart niet doorgegaan. We
hebben dit kunnen verzetten naar woensdag
2 september. De gehele ochtend zijn we dan in en
om school bezig met verkeer. Om kinderen beter
te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de
ANWB het programma Streetwise ontwikkeld.
Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam
verkeerseducatieprogramma, dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig
maken van kinderen. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben deze ochtend hun fiets
hiervoor nodig en zijn een dagdeel buiten. U ontvangt nog informatie van de leerkracht over
deze dag.
Hoofdluiscontrole
Morgen vindt de hoofdluiscontrole plaats in groep 1 t/m 8. Mocht er hoofdluis
geconstateerd worden bij uw zoon en/of dochter, dan wordt er persoonlijk contact met u
opgenomen.
Gymnastiek
De leerlingen hebben dit schooljaar allemaal op dinsdag en
donderdag gymnastiek in het dorpshuis. Op dinsdag staan
toestellen op het programma en op donderdag spel. We maken
gebruik van de methode: ‘Basislessen bewegingsonderwijs.’ Daar
waar mogelijk zullen we vooral de komende periode nog buiten
gymmen of spelen.
Oefentherapie en logopedie
Ook dit schooljaar zijn oefentherapeut Elles ten Hoor en logopedist Nienke Havinga weer op
school aanwezig. Elles is iedere vrijdag op school aanwezig voor het geven van
oefentherapie op school. Nienke is iedere donderdag op school voor logopedie. Denkt u dat
uw kind wellicht ook in aanmerking komt voor oefentherapie of logopedie? Neemt u dan
contact op met de intern begeleider, Daniëlla Wever (ib@obs-esdoorn.nl). Er zijn nog een
paar plekjes beschikbaar!
Kinderoefentherapie
Bewegen is een favoriete bezigheid van de meeste kinderen én bewegen is erg belangrijk
voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen veel
nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het
aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten/
bewegingen goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. Sinds vorig jaar ben ik elke
vrijdagochtend met veel plezier op De Esdoorn aanwezig om kinderen te helpen bij hun
motorische ontwikkeling. De meeste kinderen komen voor hun fijne motoriek bij mij (zoals
bijvoorbeeld kleuren, knippen, schrijven), maar ook kinderen die moeite hebben met gym of
weinig durven op het gebied van bewegen zijn welkom bij mij.
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Er is weer plek voor nieuwe kinderen. Vraag bij twijfel over de motoriek van uw kind aan de
leerkracht of IB-er of uw kind ook in aanmerking komt voor Kinderoefentherapie!
Groetjes Elles ten Hoor
Verkeer rondom school
Wij hebben op school duidelijke afspraken en richtlijnen voor het halen en brengen van de
kinderen. Kinderen die op de fiets komen, kunnen hun fiets in de fietsenstalling zetten aan
de Nieuwstraat. We willen u verzoeken om niet voor de school te stoppen en uw kind(eren)
te laten uitstappen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Ouders die met de auto komen,
verzoeken wij om te parkeren in de daarvoor bestemde vakken rondom de school. De
politie zal hier actief op toezien, zeker nadat er klachten van omwonenden zijn geweest.
Samenstelling MR
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van juf Ida Panman en juf Wemi
Ensing. Juf Wemi heeft jarenlang deel uitgemaakt van de MR en de GMR. Vanuit het team
zal juf Daniëlla Wever haar taak overnemen. Dit schooljaar bestaat de MR uit: Lydia
Hengeveld (voorzitter), Mario Willems (oudergeleding) en Renate Vedelaar en Daniëlla
Wever (personeelsgeleding). Sandra Klemens is adviserend lid van de MR.
Informatieavond en 10-minutengesprekken
U ontvangt z.s.m. informatie over hoe wij de informatieavond en de 10-minutengesprekken
‘coronaproof’ gaan organiseren.
Trainingen vanuit SMW
In het nieuwe schooljaar worden er vanuit het schoolmaatschappelijk werk verschillende
trainingen aangeboden.
Training !jes het brugproject
!JES het brugproject is een preventieve groepstraining voor je kind(eren) (8-12 jaar) en jou
als ouder. Het doel van de training is om kinderen te begeleiden tijdens de periode van de
scheiding, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen ondanks deze
ingrijpende gebeurtenis. Jij als ouder hebt hierin een belangrijke rol en besteedt hier tijdens
de groepsbijeenkomst voor ouders aandacht aan. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten
voor kinderen en 3 ouderbijeenkomsten. De training vindt na schooltijd plaats.
Sociale vaardigheidstraining
De sociale vaardigheidstraining is voor kinderen van 8 – 12 jaar die hun sociale
vaardigheden willen vergroten. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin de kinderen
met elkaar aandacht besteden aan de verschillende onderwerpen; omgaan met emoties,
leren kennen en aangeven van persoonlijke grenzen, zelfvertrouwen, Passend reageren in
lastige situaties, omgaan met (negatieve) gedachten, eigen kwaliteiten leren kennen en
inzetten, etc. De training vindt na schooltijd plaats.
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Datum
19 aug
27 aug
1 sep
2 sep
7 sep
21 sep
30 sep

Activiteit
hoofdluiscontrole
GMR
Nieuwsbrief
Streetwise groep 1 – 8
Informatieavond groep 1 – 8
MR-vergadering
Meester- en juffendag
Start KBW

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 1 september 2020.
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