
  

  

 

Informatieboekje 

 

Obs De Esdoorn 
Schooljaar 2022-2023 

 

 

Voor u ligt het informatieboekje van obs De Esdoorn. Hierin vindt u 
allerlei praktische informatie over het huidige schooljaar. 

Mocht u nog informatie missen of heeft u nog vragen? 
 
Neemt u dan gerust contact met ons op! 
 
Wij wensen uw kind(eren) een fijn schooljaar toe!  
 
Team obs De Esdoorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Buiskoolstraat 1 
7814 RC Weerdinge 
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Continurooster 
Op De Esdoorn hanteren we de volgende onderwijstijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:   8.30 – 14.30 uur 
Woensdag:      8.30 – 12.15 uur 
Op vrijdag zijn de groepen 1 en 2 de gehele dag vrij. Groep 3 gaat op vrijdag tot 12.00 uur naar school. 

 
Inloop 
Om 8.15 uur is de hoofdingang aan de Buiskoolstraat geopend. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen. 
Alleen de leerlingen van groep 1 mogen 1x per week door één ouder naar de klas worden gebracht. Om 8.25 
uur gaat de 1e bel. Om 8.30 uur, wanneer de 2e bel gaat, starten de lessen en moet uw kind aanwezig zijn in de 
klas. Mochten er bijzonderheden zijn, dan bent u uiteraard welkom in de school om even mee te lopen met uw 
kind. Op 14.30 uur lopen alle leerkrachten mee met de groep naar buiten. Zo nodig kunt u dan bij de leerkracht 
terecht met uw vraag. 

•  

Afmeldingen 
Ziek- of afwezigheidsmeldingen kunt u doorgeven vanaf 8.00 uur via de Centrale telefonie van Openbaar 
Onderwijs Emmen. U kunt hiervoor gewoon het nummer van school bellen. Mocht u graag een leerkracht of de 
locatiedirecteur willen spreken, dan wordt u doorverbonden naar school.  
 
SchouderCom 
De school maakt gebruik van het digitaal communicatiemiddel SchouderCom. Dit is een besloten online 
ouderportaal waar alle informatie over de school en de groepen te vinden is. Het is belangrijk dat u zich 
hiervoor aanmeldt. Op deze manier bent u altijd direct op de hoogte van de laatste informatie over de school 
en de groep van uw kind(eren). Het advies is om beide ouders in te schrijven voor SchouderCom. In het geval 
van gescheiden ouders is dit noodzakelijk.  
 
Nieuwsbrief 
Iedere eerste dinsdag van de maand komt er een nieuwsbrief uit. Hierin vindt u allerlei belangrijke informatie 
over rapportbesprekingen, ouderavonden, schoolreizen etc. Lees de nieuwsbrief dus goed. De nieuwsbrief 
wordt verstuurd via SchouderCom en is ook te vinden op de website en in de hal bij de ingang van de school.  
 
Pesten 
Pesten komt voor op iedere school, maar het gaat erom hoe we met elkaar hiermee omgaan. Op 
school hanteren we een anti-pestprotocol en is er een anti-pestcoördinator aanwezig (juf Brigitte Bruins). Maak 
indien gewenst een afspraak met de leerkracht en/of IB-er om in gesprek te gaan, vanaf groep 3 zoveel 
mogelijk met uw kind erbij. Belangrijk is dat ouders fungeren als coach:   

➢ Coach uw zoon en/of dochter om naar de leerkracht te stappen als er iets gebeurt op school. 
Ga eventueel mee, maar laat uw kind het woord doen. 

➢ Ga als ouder niet direct verhaal halen bij de leerkracht, maar leer uw kind voor zichzelf op te komen 
door uw kind hierin te coachen.  

➢ Op school krijgen de kinderen de ruimte om op school te oefenen. Geef ze deze ruimte ook om hierin 
te leren en te groeien.   

➢ School is als het ware een mini-maatschappij om te oefenen. 

 
Verjaardagen 
We zetten leerlingen die jarig zijn natuurlijk in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een 
traktatie. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl 
staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. 
Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten mee: 

http://www.gezondtrakteren.nl/


  

- Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is (één is genoeg en klein is oké); 
- Kies bij voorkeur een gezonde traktatie; 
- Denk eens aan een niet eetbare traktatie. 
 
Gymnastiek 
Op dinsdag en/of donderdag hebben de kinderen gymnastiek in de gymzaal van het dorpshuis. De leerlingen 
van groep 3 t/m 8 krijgen op donderdag les van vakleerkracht juf Michelle Mulder. Er zijn voor gymnastiek geen 
kledingvoorschriften, een korte broek en een T-shirt of gympakje volstaat met als aanbeveling het dragen van 
gym- of sportschoenen. In het kader van hygiëne is het wel noodzakelijk dat leerlingen zich omkleden en niet in 
dezelfde kleding gaan gymmen als ze in de klas aanhebben. 

Het gymrooster voor dit schooljaar:  
 
Dinsdag: 
Groep 1 en 2:  9.00 – 10.30 uur 
Groep 7-8:  13.45 – 14.30 uur 
 

Donderdag: 
Groep 3: 12.00 – 13.30 uur 
Groep 4: 10.15 – 11.45 uur 
Groep 5-6:  8.30 – 10.00 uur 
Groep 7-8: 13.30 – 14.15 uur 
 
Boekjes ruilen 
Op maandagmiddag gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op school een prentenboek uitzoeken. Dit boek mag 
thuis een week lang worden gelezen. De week erop geeft u het boek en de boekentas weer mee naar school en 
mogen de kinderen een ander boek uitzoeken. 
 
Bibliobus 
Iedere vrijdag staat de bibliobus bij school en mogen de leerlingen van groep 4 t/m 8 de bibliobus bezoeken. 
Hiervoor dienen de leerlingen wel het bibliotheekpasje en een boekentas mee te nemen. Na de kerstvakantie 
gaan ook de leerlingen van groep 3 naar de bibliobus.  
 
Gezonde voeding 
Op school stimuleren wij gezonde voeding. Daarom zien wij graag dat alle kinderen in de pauzes fruit/groente 
en/of een boterham eten. Geef uw kind geen koek, snoep of frisdrank mee. Wij doen ons best om uw kind 
vertrouwd te maken met gezonde voeding. 
 
Brede School Weerdinge 
Obs De Esdoorn is onderdeel van Brede School Weerdinge. Gedurende het schooljaar worden er leuke gratis 
activiteiten voor kinderen aangeboden na schooltijd voor groep 1 t/m 8. Via www.actiefinemmen.nl -> Brede 
School Weerdinge kunt u uw kind hiervoor aanmelden. 
 
Drents Verkeersveiligheidslabel 
Onze school is in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Het is een kwaliteitskeurmerk voor 
basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Zo geven we verkeerslessen,  
buiten lessen en organiseren we allerlei activiteiten op het gebied van verkeer. Samen met de ouders werken 
we aan een verkeersveilige omgeving voor de kinderen.  
 

http://www.actiefinemmen.nl/


  

Levelwerk 
De Daltonwerkwijze maakt het mogelijk om goed in te springen op verschillen tussen leerlingen. Van kinderen 
die meer kunnen, verwachten we dat ze extra taken maken. Er zijn ook kinderen die nog meer aan kunnen. 
Hiervoor gebruiken we Levelwerk in de groepen 1 t/m 8. Via dit aanbod zorgen we ervoor dat leerlingen 
uitgedaagd worden, gemotiveerd blijven en verrijking op hun niveau krijgen. 
 
Schoolreizen 
Wij vinden schoolreizen belangrijk voor de kinderen. Wij gaan er daarom vanuit dat alle kinderen meegaan. De 
groepen 1 t/m 6 hebben ieder jaar een ééndaagse schoolreis. Groep 7-8 gaat ieder jaar op meerdaagse 
schoolreis in Drenthe.  

 
Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf schoolfoto’s maken. De afname van deze foto’s is geheel vrijblijvend. 

 
Musical 
De kinderen van groep 7-8 voeren om het jaar een musical in het dorpshuis op. 

 
Geestelijke Stromingen 
In groep 7-8 wordt elke vrijdagmorgen Geestelijke Stromingen gegeven door Tinka Drenthen. 

 
BHV 
Een viertal leerkrachten van De Esdoorn is opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Minimaal 1x per jaar wordt er een 
ontruimingsoefening gehouden.  

 
Stagiaires 
Ieder jaar bezoeken studenten van de Pabo en/of het Drenthe College onze school. Zij doen in de verschillende 
groepen praktijkervaring op. De begeleiding en inzet van stagiaires valt onder de verantwoording van de 
groepsleerkracht. Ze draaien zoveel mogelijk mee in het schoolprogramma.  

 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar kunt u een informatieavond bezoeken om kennis te maken met de (nieuwe) 
leerkracht(en) van uw kind(eren).  

 
Rapportbespreking 
Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Daarom organiseren we drie keer per 
jaar een 10-minutengesprek (na ongeveer 6-8 schoolweken, in februari en in juni). Kinderen ontvangen 
tweemaal per jaar een rapport. U ontvangt het rapport voorafgaand aan de gesprekken. Bij eventuele 
bijzonderheden nemen we tussentijds contact met u op. 

 
Zakelijk verslag 
Eens per jaar ontvangt u het zakelijk verslag. De MR en de OR leggen dan verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar. 
 
Sociale media 
De school heeft een eigen website: www.obs-esdoorn.nl. Verder beschikt de school over een Facebookpagina. 
Via deze media houden we u op de hoogte van actuele zaken. 
 
 

http://www.obs-esdoorn.nl/

