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Informatieavond voortgezet onderwijs
Op dinsdag 8 oktober staat de
informatieavond voor de
ouders/verzorgers van de kinderen uit
groep 8 gepland. Mevr. Heine van het
Esdal College zal om 19.00 uur een
voorlichting geven over het voortgezet
onderwijs in Emmen en het Esdal College
in het algemeen. Na afloop is er voor de
ouders de gelegenheid tot stellen van
vragen aan mevr. Heine en de
leerkrachten.
Afwezigheid bij ziekte
Zoals u in het nieuws wellicht wel
vernomen heeft, heeft het onderwijs te
maken met een personeelstekort. In het
Openbaar onderwijs in Emmen merken
we dat ook. Vooral als het aankomt op
invalkrachten. Deze zijn niet of nauwelijks
beschikbaar. We proberen in geval van
ziekte intern het probleem op te lossen
door collega’s te vragen extra te werken.
Mochten er geen collega’s of
invalkrachten zijn, kan het zijn dat in het
uiterste geval kinderen een dag niet naar
school kunnen. Mocht dat het geval zijn,
wordt u op tijd geïnformeerd. Bij een

eerste ziektedag van een leerkracht
worden de kinderen altijd opgevangen.
We hopen dat deze maatregelen niet
nodig zijn en vertrouwen op uw begrip.
Inloopuur
Een aantal collega’s heeft tijdens de info
avond gesproken over een inloopuur
aanstaande maandag. Dit uur wordt
gehouden in het voorjaar.
Oud papier
Aanstaande dinsdag 8 oktober staat de
oud papier container weer bij de
Oostermarke. U kunt de hele dag uw oude
papier in de container deponeren.
Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober is de
Kinderboekenweek gestart. Het thema
van deze week is : “Reis mee!” In de
klassen wordt extra aandacht aan de
Kinderboekenweek besteed. De kinderen
krijgen verschillende workshops
aangeboden. De groepen 5 en 6 hebben
een workshop techniek gevolgd. De
groepen 7 en 8 volgen volgende week een
theaterles. De kinderen van groep 1 t/m 4
krijgen een voorstelling aangeboden.
Fietsenkeuring
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Op 25 september heeft een aantal
vrijwilligers van VVN samen met een
tweetal ouders de fietsenkeuring
uitgevoerd. Van de 77 gekeurde was 85%
goed gekeurd. We vinden het wel
belangrijk dat de kinderen op een
goedgekeurde fiets op school komen.
’s Morgens is het
vaak nog schemerig
als de kinderen op
school komen.
Goede verlichting is
dan essentieel.
Nieuws van de
bibliotheek
In de bijlage bij deze
nieuwsbrief treft u “Mathilda” aan. Deze
uitgave van de bibliotheek geeft u leuke
boekentips voor uw kind.
Schoolkamp groep 8
De afgelopen dagen hebben de kinderen
van groep 8 genoten van het schoolkamp.
Drie dagen hebben ze verbleven in
groepsaccommodatie Klonie in
Ellertshaar. De meeste activiteiten hebben
zich gelukkig binnen afgespeeld. Zo is het
Hunnebedcentrum bezocht en er is ok de
klimschuur in Borger was een groot
succes. Beide
groepen hebben
zich ook een
middag
vermaakt in het
zwembad van
Hof van Saksen.
De aangeboden lunch door Hof van
Saksen viel bij iedereen erg in de smaak.

Douchen na de gymles
Van verschillende ouders kregen we
vragen over het douchen na de gymles. In
het team hebben we besproken dat
douchen wel gewenst is maar niet
verplicht. Wel vinden we het fijn als de
kinderen zich na de gymles opfrissen. Het
gebruik van deo spray hebben we liever
niet in verband met allergische reacties
van luchtwegen. Een roller biedt een goed
alternatief.
10-minutengesprekken
Op de kalender staan ze nog niet. Maar in
de week van 18 t/m 22 november houden
we 10-minutengesprekken. Deze
gesprekken zijn facultatief. De leerkracht
kan u uitnodigen, maar u kunt ook bij de
leerkracht een gesprek aanvragen. Heeft u
grote zorgen, dan kan dat natuurlijk op
ieder gewenst tijdstip.

Nederlands kampioen zwemmen
Op ’t Eenspan hebben we sinds kort een
Nederlands kampioen in ons midden.
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Samen met haar teamgenoten haalde
Esmee van der Tuuk uit groep 8b een
gouden en een zilveren medaille bij het
Nederlands kampioenschap estafette
zwemmen. Een mooi prestatie waar je
trots op mag zijn Esmee.

Nieuws van de Voorschool
Hallo allemaal,
Wat fijn om iedereen na de
zomervakantie weer te zien!
We zijn alweer een tijdje geleden
begonnen en voor sommige kinderen was
het weer even wennen, maar dat was na
een weekje ook wel weer over.
Na de vakantie hebben we weer een
nieuw vriendinnetje bij ons
op de groep mogen
verwelkomen. Welkom Nikki!
We wensen jou heel veel
plezier en gezelligheid bij ons
op de groep.
Van Rayan hebben we iets
eerder dan verwacht afscheid
moeten nemen. Hij is bijna vier en gaat
proefdraaien op een andere school. Heel
veel succes en plezier Rayan op je nieuwe
school.

De afgelopen
weken hebben
we lekker
geknutseld en
geverfd, maar
vooral ook
lekker buiten gespeeld samen met groep 1
en soms ook groep 2 erbij. Ook hebben
we al eens een wandeling gemaakt en
hebben we in het speellokaal gespeeld.
Ons nieuwe thema voor de maand
oktober is ‘Regen’. Dit past wel een beetje
bij deze tijd van het jaar, de herfst. En de
afgelopen dagen heeft het natuurlijk ook
flink geregend. We gaan luisteren naar de
regen, maar ook de regen zelf voelen. En
welke kleren trek je eigenlijk aan wanneer
het regent? Ook gaan we zelf regen
maken en een eigen regenjas maken.
Het zou fijn zijn wanneer het (flink) regent
de kinderen laarzen aan hebben en
eventueel een regenjas. En misschien
hebben sommige kinderen zelfs wel een
mooie paraplu die ze dan willen laten
zien.
Groetjes juf Jacqueline
Voorschool ’t Eenspan
Parkeren bij school
Rondom school is er weinig ruimte om te
parkeren. Houdt u met het parkeren van
uw auto hier rekening mee?
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