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Verlenging DVL
Op donderdag 6 oktober is de
herkeuring van het Drents
Verkeersveiligheidslabel
geweest. Het DVL is een
kwaliteitskeurmerk voor
basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste
plaats geven in hun
schoolbeleid. Zo geven we
verkeerslessen, buitenlessen
en organiseren we allerlei activiteiten op het gebied
van verkeer. Samen met de ouders werken we aan
een verkeersveilige omgeving voor de kinderen. Wij
zijn glansrijk geslaagd en hebben dan ook een
verlenging gekregen voor de duur van 4 jaar!
Fietsenhok
Wist u dat de fietsenstalling iedere dag wordt
afgesloten? Nu de donkere dagen er weer aankomen,
is de fietsenstalling tot 16:00 uur toegankelijk.
FC Emmen de straat op!
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie
over een project van FC Emmen. Het is een leuk
project wat al een paar jaar succesvol wordt bezocht.
De Buurtsportcoaches hopen dat we ook dit jaar
vanuit De Monden weer een grote groep hebben.
Studiemiddag team
Op maandagmiddag 21 november heeft het team van
De Esdoorn een studiemiddag. Alle leerlingen zijn
deze dag om 12.00 uur vrij.
Dit schooljaar zijn er nog 2 studiedagen op woensdag
15 februari en woensdag 28 juni 2023.

CO2 meters
Wellicht heeft u in het nieuws meegekregen dat het
ministerie geld beschikbaar heeft gesteld voor de
aanschaf van CO2 meters in de klassen. Onze school
maakt al gebruik van mechanische ventilatie en heeft
CO2 meters. Toch leveren deze extra CO2 meters voor
ons een indirect voordeel op. De meters kunnen op
afstand worden uitgelezen, zodat er gekeken kan
worden of er bij vaste piekmomenten de mechanische
ventilatie nog beter ingeregeld kan worden. We
hopen op deze manier dat Corona zich nog minder
verspreidt in school.
Stichting Knip
Op woensdag 9 november
komt Stichting Knip op school
in groep 3 t/m 8 om de
leerlingen geldlessen te
geven. Stichting Knip vindt
het belangrijk dat alle
kinderen al op jonge leeftijd
bewust worden van de
waarde van geld en dat ze hiermee leren omgaan,
zodat ze bewuste keuzes kunnen maken met geld. De
lessen worden gesubsidieerd door de gemeente
Emmen.
Brede School
We zijn weer gestart met leuke activiteiten van de
Brede School. Houd de website regelmatig in de
gaten. Aanmelden kan via www.actiefinemmen.nl.
Kies vervolgens voor Brede School -> Weerdinge. De
activiteiten worden kosteloos aangeboden. Er zijn nog
plekjes vrij bij:
✓ Proeflessen CBKkids club groep 3 t/m 5 en
groep 6 t/m 8
✓ Atelier HOUT: groep 1 t/m 4
✓ Atelier HOUT: groep 5 t/m 8

Binnenkort wordt de website aangevuld met nog
meer leuke activiteiten.
Sinterklaas
Op maandag 5 december zal Sinterklaas en zijn Pieten
een bezoek brengen aan onze school. Daar hoort ook
een feestelijke intocht bij! Nadere informatie volgt
binnenkort via SchouderCom.
De Kunstweken Musea kunnen open!
De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun
creatie voor De Kunstweken. Echte kunst verdient het
door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden.
Daarom zijn alle werkstukken nu ook te zien in een
speciaal voor iedere kunstenaar gemaakt online
Museum.
Kijk in de Museumfolder van uw kind
Met behulp van de folder die de kinderen hebben
ontvangen en ze (samen met u) nodigen ze (samen
met u) eenvoudig alle familie en vrienden uit voor
hun eigen Museum mèt heuse Museumshop. Echte
fans kunnen hier contactloos, dus 100% coronaproof,
leuke spulletjes met de tekening erop bestellen.
Unieke aandenkens die u nog langer laten genieten
van de kunst van uw kind!
Goed om te weten
• De kunstwerken van de kinderen die hun
Museum geopend hebben, verschijnen
automatisch ook in de galerie van de klas en
dat is belangrijk voor het vervolg van ons
project: Zien & Bespreken;
• Museum open = een gratis wenskaart van de
eigen tekening!;
• Alle aankopen in de webshops zijn geheel
vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit
project echter mogelijk (onze school hoeft
hier verder niets voor te betalen) en steunt u
ook nog eens het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
• Op 24 november 2023 sluiten alle Musea
automatisch en wordt een start gemaakt met
de productie van de bestelde souvenirs;
• Ongeveer 2 weken later worden deze in een
tasje meegegeven aan uw kind.
Lukt het openen van het Museum niet? Ga dan
naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op
‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw Museum’.
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind!

Agenda
Datum

Activiteit

10 nov
21 nov
28 nov
1 dec
5 dec
6 dec
21 dec
23 dec

Sint-Maarten op De Esdoorn
Studiemiddag (leerlingen vrij)
MR-vergadering
GMR-vergadering
Sinterklaas
Nieuwsbrief
Kerstdiner + kerstmarkt
12.00 uur start kerstvakantie t/m 8
januari 2023

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag
6 december 2022.

Nieuwe rubriek – info vanuit groep 7/8
Dit keer is het de beurt aan groep 7/8. Zij vertellen u
graag over de activiteiten van de afgelopen periode.
Voorleeswedstrijd!
Juf begon met te vragen over wie er mee wilde doen.
Er gingen 5 vingers omhoog in groep 8: Aivy, Tijn,
Thamira, Ayomi en Laurèn. Ze kregen drie weken de
tijd om voor te bereiden.
Toen gingen we voorlezen en moesten we op veel
dingen letten en cijfers geven. Het was spannend en
lag dicht bij elkaar, maar in groep 8 heeft Aivy
gewonnen. Geschreven door Nila, Aivy en Thamira.
Hoi, dit gaat over meester-/juffendag. Dit is hoe ik
naar meester- en juffendag ging, met de auto. En toen
ik bij school was zag ik allemaal vlaggetjes. Toen ging
ik te been naar binnen en daar kon je een cake je
versieren en die at ik lekker op. En toen gingen we in
de auto rijden vroeeeem. En toen we bij het bos
waren gingen wij te been daar een route lopen. En
toen we klaar waren gingen we naar de auto en toen
reden we weg vroeeeeem. En toen we weer op school
aangekomen waren gingen we een pannenkoek eten
en ik at hem lekker op. Doei! Abel en Jurgen.
Kunstweken
De hele Esdoorn heeft meegedaan aan de
kunstweken. Wij hadden één keer per week een les.
Dat van onze klas (7&8) had te maken met Henry
Matisse. De ouders kunnen onze kunstwerken
bekijken met een toegangscode binnenkort, want de
kunstwerken zijn nu opgestuurd. Ze kunnen ze bijv.
printen op een beker of broodtrommel! En dan
kunnen ouders dat kopen als ze willen. Door Romy,
Nina en Lisanne.
Voorleesontbijt
We kwamen op school en het was de dag van het
voorleesontbijt. We gingen eerst ontbijten en juf ging
voorlezen. Toen kwam Ilses vader en hij ging ons van
alles vertellen over schapen. En daarna liet hij ons iets
zien over hoe hij met zijn hond de schapen hoed.
Daarna gingen we weer naar school. Dat was het
einde. Jelmer, Jesse en Kyano.

Voorleeswedstrijd
Het gaat als volgt: je gaat voorlezen in de klas en als je
het goed doet, ga je misschien door. De winnaars
mogen voorlezen aan de school en dan gaan de jury
stemmen wie er namens de school mag gaan
voorlezen in de bibliotheek van Emmen. Als je die
wint, mag je voorlezen voor de provincie en
uiteindelijk misschien wel voor heel Nederland. Als je
dan wint ben je de kampioen van heel Nederland.
Geschreven door Lilli, Miryanna, Femke en Danée.
We gingen op 3 oktober op school een taartje maken
van eierkoeken, jam, slagroom en hagelslag. Daarna
gingen we in de auto naar het Sabeltandtijgerpad in
Exloo. In groepjes liepen we de route door het bos en
zagen we schapen en koeien. Er waren ook allemaal
parcourtjes. En we zagen juf Brigitte. Daar kregen we
wat lekkers en wat drinken. Na ongeveer 5 minuten of
zo liepen we weer verder en Tijn stampte op een
pakje drinken. Iedereen lag in een deuk. We gingen
verder en bij het einde gingen we met de kabelbaan,
deden we nog verstoppertje en reden we terug naar
school. Daar was een groot feest.
Van Nick, Kayden en Thom
Voorleesontbijt
We hebben eerst ontbeten. Juf ging aan ons
voorlezen en Ilse haar vader ging veel vertellen. Jan
vertelde een verhaal over schapen en het hele jaar
rond, en zijn werk. Ze gaven ook nog een
demonstratie met de hond (Gin). Gemaakt door Julia,
Nicky, Ilse en Fabian.

