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Welkom op school
Wij verwelkomen Merel van den Poll op school. Merel
is gestart in groep 1 bij juf Tessa. Welkom Merel, veel
plezier op onze school!
Studiedag
Morgen hebben de leerlingen een dagje vrij i.v.m. een
studiedag van het team.
Audit
Op donderdag 3 maart krijgen we een audit op onze
school. Binnen ons bestuur worden een aantal
locatiedirecteuren en intern begeleiders opgeleid tot
auditor. De school wordt deze dag bezocht door drie
auditoren. Zij kijken een dag mee in de school en gaan
op klassenbezoeken, lezen documenten en gaan in
gesprek met leerkrachten, intern begeleider en
locatiedirecteur. Door een audit krijg je als school nog
beter grip op de kwaliteit van de school. We vinden
het daarom ook fijn dat er een audit wordt
uitgevoerd.
10-minutengesprekken
Op donderdag 10 februari krijgen alle kinderen het
eerste rapport mee naar huis. De gesprekken staan
gepland van maandag 14 februari t/m donderdag 17
februari. Vorige week heeft u via SchouderCom
hierover een brief ontvangen. U kunt zich vanaf 19.00
uur vanavond intekenen voor een oudergesprek. De
kinderen van groep 6, 7 en 8 willen we graag
uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Project Hondsrug
Weerdinge ligt op een bijzonder stukje Nederland, de
Hondsrug. De Hondsrug begint in Groningen Stad en
eindigt vlakbij in Haantje Bak bij Emmerschans.
Na de voorjaarsvakantie gaat elke klas werken aan
een eigen thema, dat terug te vinden is in de directe
leefomgeving van de kinderen. Het leven en werken
op een boerderij en een molen, hoe was het leven
hier in de prehistorie? Hoe zou het zijn om in een
veenhuisje te wonen? En wat is er nog terug te vinden
over de Tweede Wereldoorlog?
Niet alleen leren uit boeken, maar we gaan ook op
stap én creatief aan de slag.
Aan het eind van het project, begin april, hopen we
dat we tijdens een ouderavond (onder voorbehoud
van corona ontwikkelingen) kunnen laten zien en
vertellen wat er allemaal geleerd is door de kinderen.
Start Nationale
Voorleesdagen
Ook dit schooljaar
doen we met de
groepen 1 en 2 mee
aan de Nationale
Voorleesdagen. In
de periode van 26
januari t/m 5
februari wordt er in groep 1 en 2 extra aandacht
besteed aan het voorlezen. Het prentenboek ‘Maar
eerst ving ik een monster’ is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2022 en staat centraal
tijdens de voorleesdagen. Voor meer informatie kunt
u terecht op: http://www.nationalevoorleesdagen.nl.

Agenda
Datum

Activiteit

2 feb
7 feb
10 feb

Studiedag (leerlingen vrij)
MR-vergadering
Rapport mee
GMR-vergadering
14 feb –
10-minutengesprekken groep 1-7 /
17 feb
verwijsgesprekken groep 8
21 - 25 feb
Voorjaarsvakantie
1 mrt
Nieuwsbrief mee
Start Hondsrug project
3 mrt
Audit obs De Esdoorn
N.B. Activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige
ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 1
maart 2022.

