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Belangrijke data 
17 september Omgekeerde 10-

minutengesprekken 
18 september Omgekeerde 10-

minutengesprekken 
23 september Leerlingenraad 
1 oktober  Info avond groep 1 

t/m 3 en 8 
2 oktober  Start 

Kinderboekenweek 
2 t/m 4 oktober  Schoolkamp groep 8 
4 oktober Dierendag  
5 oktober  Dag van de leraar 

 

Omgekeerde 10-minutengesprekken 
Inmiddels is het schooljaar al weer twee 
weken onderweg. De meeste kinderen zijn 
al weer aardig aan de nieuwe meester of 
juf gewend. De ouders van de kinderen 
van groep 4 t/m 7 ontvangen volgende 
week een uitnodiging voor de 
omgekeerde 10-minutengesprekken. Voor 
u als ouder is dat ook een mooi moment 
om kennis te maken met de leerkracht. De 
uitnodiging wordt via SchouderCom 
verstuurd.  
 
Info avond groep 1 t/m 3  
Op dinsdag 1 oktober staat de info avond 
voor groep 1 t/m 3 gepland. De leerkracht 
zal u op deze avond vertellen over de gang 
van zaken in de groep. U ontvangt ter 
zijner tijd de informatie. 
 
 
 
 
 
 

Info avond groep 8 
Op de kalender staat op 1 oktober de info 
avond van groep 8 gepland. Deze datum is 
nog niet definitief. We hebben namelijk 
het Esdal College uitgenodigd om 
voorlichting over het voortgezet onderwijs 
te geven. We wachten op de bevestiging 
van het Esdal College.  
 
Kalender 
Vorige week heeft u de kalender via 
SchouderCom ontvangen. Er zullen nog 
wel een paar kleine wijzigingen 
plaatsvinden. We zullen u op de hoogte 
stellen van de wijzigingen. De kalender en 
ook verschillende roosters zijn opgeslagen 
in het mapje “documenten” op 
SchouderCom. 
 
Informatiegids 
De informatiegids voor het schooljaar 
2019-2020 is geplaatst op SchouderCom. 
U kunt de gids vinden onder het kopje 
“documenten”.  
 
SchouderCom 
Zou u willen controleren of uw gegevens 
in SchouderCom nog juist zijn? Het gaat 
dan vooral om de verschillende 
telefoonnummers. Het is voor ons handig 
om in geval van nood snel iemand te 
kunnen  bellen. U kunt in SchouderCom 
zelf aangeven voor wie de nummers 
zichtbaar zijn. 
 
Activiteiten bibliotheek 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 
een overzicht aan van de activiteiten van 
de bibliotheek in de maand september. 
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Schoolplein 
Het is u wellicht opgevallen dat het 
speeltoestel op het plein verwijderd is. 
Het toestel was in dermate slechte staat 
dat herstel erg lastig was. De valtegels 
worden binnenkort hersteld. We gaan de 
komende periode gebruiken om de 
plannen voor het schoolplein verder te 
ontwikkelen.  
 
Even voorstellen: juf Annet Struik 
Hallo, ik ben Annet Struik-Voorn en sinds 
dit schooljaar werkzaam op ’t Eenspan op 
maandag, dinsdag en woensdag in groep 
4. Hiervoor heb ik in Nieuw-Weerdinge 
gewerkt en daarvoor in Klazienaveen.  
Ik ben 54 jaar oud, getrouwd, moeder van 
2 volwassen zonen en woon in Emmen. 
In mijn vrije tijd zing ik in een koor, vind ik 
het leuk om te koken, uit eten te gaan en 
naar het theater te gaan, maar ik houd 
ook van “Netflixen” en van nog veel meer 
dingen. 
Groet, Annet Struik 
 
Even voorstellen: juf Karin de Bruijn 
Mijn naam is Karin de Bruijn en ik werk 
vanaf dit schooljaar in groep 8b op  het 
Eenspan. Ik werk ruim 20 jaar in het 
onderwijs en mijn ervaring ligt in groep 8. 
Ik ben 43 jaar, getrouwd met Henk en 
samen hebben we twee dochters: Jasmijn 
van 8 en Isabeau van 6. 
Ik houd van lezen, creatief bezig zijn, 
tuinieren, shoppen, coachen bij SVBO 
handbal en skiën. Ik vind het fijn om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan en denk dat 
hier te hebben gevonden.  

Mocht er iets zijn, kom gerust langs om dit 
te bespreken. Samen kunnen we er een 
goed jaar van maken. 
Groet, Karin de Bruijn-Volkerts  
 
Even voorstellen: meester Tim Aasman 
Ik ben Tim Aasman, 23 jaar en kom uit 
Emmen. Afgelopen jaar ben ik 
afgestudeerd aan de Hanze hogeschool 
Groningen en was ik werkzaam op Obs de 
Vlonder. Sinds het begin van dit schooljaar 
ben ik leerkracht van groep 7. Dit is een 
leuke uitdaging en ik heb ontzettend veel 
zin in het komend schooljaar. Samen met 
de leerlingen hebben we een leuke start 
van het nieuwe schooljaar gehad. Ik hou 
van sporten en mijn grootste passie is 
voetbal. Ik speel bij DZOH uit de 
Rietlanden.  Mochten er vragen zijn, 
kunnen jullie altijd bij mij terecht.  
Groet, Tim Aasman 
 
Vulpennen 
Elk kind krijgt binnenkort een vulpen van 
school. Het is de bedoeling dat deze pen 
de basisschoolperiode mee gaat. Mocht 
de pen onverhoopt sneuvelen, dan kan 
uw kind een nieuwe krijgen. Gebeurt dit 
moedwillig, zal er via school een nieuwe 
pen aangeschaft moeten worden. De 
pennen die van thuis mee genomen zijn, 
hoeven dus niet meer gebruikt te worden.  
 
Foldermateriaal 
De kinderen krijgen de eerste weken 
regelmatig foldermateriaal mee naar huis. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld educatieve 
materialen, abonnementen, etc. 
 
 


