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Welkom op school 
Wij verwelkomen Jake Holscher en Donna Orsel op 
school. Ze zijn gestart in groep 1 bij juf Tessa. Welkom 
Jake en Donna, veel plezier op onze school!  
 
Spandoek FC Emmen 
De supportersvereniging Brigata Fanatico zorgt 
regelmatig voor sfeer in het stadion van FC Emmen 
door het maken van onder andere mega spandoeken. 
De leerlingen van groep 7-8 doen mee met een 
spandoekenwedstrijd. De doeken zullen op 8 april 
worden beoordeeld door spelers uit de selectie van FC 
Emmen en door Hein de graffitispuiter van de 
spandoeken van FC Emmen. Er zijn leuke prijzen te 
winnen, dus zet ‘m op groep 7-8! 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 28 maart komt de schoolfotograaf een 
bezoek brengen aan onze school. Er worden 
groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s met 
broertjes en zusjes gemaakt. Er worden geen foto’s 
gemaakt van niet-schoolgaande kinderen. U ontvangt 
t.z.t. via uw kind een kaartje met inloggegevens zodat 
u de foto’s kunt bekijken en bestellen. 
 
Kindermenu 2.0 
In restaurants bestaat een kindermenu vaak uit patat 
met een frikandel of kroket óf een pannenkoek. Maar 
het kan ook gezonder! Provincie Drenthe, Jong Leren 
Eten en Drenthe Gezond hebben net als voorgaande 
jaren alle basisscholen, kinderopvang én ook de 
ouders uitgedaagd om samen met de kinderen, mee 
te doen aan de receptenwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’. 
Het doel van de wedstrijd is om een lekker, regionaal 
én gezond kindermenu op de kaart te krijgen bij 
Drentse restaurants. En het resultaat: een prachtig 
kookboek met alle winnende recepten. 

 In de bijlage vindt u alle informatie. Aanmelden kan 
tot 11 maart 2022. 

 

 
 
 
 

 
Studiedag 
Op woensdag 13 april zijn de leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag van het team. De laatste studiedag voor dit 
jaar staat gepland op woensdag 15 juni 2022.  
 
Fietscontrole VVN  

Op dinsdag 22 maart vindt er een fietscontrole plaats 

voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen van deze 
groepen moeten hiervoor hun fiets meenemen. Er 

komen vrijwilligers van VVN om de fietsen te keuren. 
We hebben hulp nodig van 2 ouders om hierbij te 

ondersteunen. Wilt u ons helpen? U kunt zich 
opgeven bij juf Tessa Hingstman.  

Voor de kinderen van groep 7-8 is deze fietsenkeuring 
belangrijk. Zij hebben namelijk in mei het praktisch 
verkeersexamen in het centrum van Emmen. Kinderen 
mogen alleen op een goedgekeurde fiets deelnemen 
aan het praktisch verkeersexamen.  
 
Herijkingsonderzoek De Monden 
In 2020 heeft er vanuit Sedna, Dokter en Dorpenzorg 
een herijkingonderzoek plaatsgevonden onder 
inwoners van de Monden. Deze herijking bevatte een 
vragenlijst gericht op de hogere groepen 
basisonderwijs, jongeren en volwassenen. Op dat 
moment is er geen vragenlijst afgenomen op De 
Esdoorn (o.a. door Corona). 
Dat gaan we nu alsnog doen; de leerlingen van groep 
5 tot en met groep 8 vullen half maart onder 
schooltijd (anoniem) een vragenlijst in. In die 
vragenlijst komen verschillende onderwerpen voorbij; 
te denken valt aan woonomgeving, gezondheid, 
vrienden, school en dergelijke. Op die manier 
ontdekken we hoe de kinderen aankijken tegen zaken 
die voor hen belangrijk zijn en kunnen we daar (indien 
gewenst) op inspelen. Zodra de uitkomsten 
uitgewerkt zijn, zullen we die met u delen. 
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Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Erika Santinge, buurtwerker bij Sedna 
(e.santinge@sednaemmen.nl). 
 
Theoretisch verkeersexamen 
Op maandag 28 maart doet groep 7-8 mee aan het 
landelijk verkeersexamen. De leerlingen gaan deze 
ochtend 25 vragen beantwoorden vanuit hun rol als 
fietser, voetganger en passagier. De leerlingen zijn 
geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben 
beantwoord. Bent u benieuwd of uw eigen kennis 
over het verkeer nog up-to-date is en of u zou slagen 
voor het verkeersexamen? Via de website 
https://examen.vvn.nl/oefenen kunt u zelf een 
verkeersexamen doen!  
 
Agenda 

N.B. Activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige 
ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.  

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5 april 

2022. 

Datum Activiteit 

3 mrt Audit obs De Esdoorn 

22 mrt Fietscontrole VVN  

28 mrt Theoretisch verkeersexamen gr. 7-8 
Schoolfotograaf 

5 apr Nieuwsbrief april 

11 apr MR-vergadering 

13 apr Studiedag (leerlingen vrij) 
OR-vergadering 

14 apr GMR 

15 apr Goede Vrijdag (leerlingen vrij) 
Schoolvoetbaltoernooi  

17 apr Eerste Paasdag 

18 apr Tweede Paasdag (leerlingen vrij) 
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