NIEUWSBRIEF

Nr. 9, 6 april 2021

Welkom op school
We verwelkomen 5 nieuwe leerlingen in groep 1.
Tygo Katuin, Kolijn Vonk, Erin Dijkhuizen, Macey
Adamowicz en Sanne de Vries. Welkom en veel plezier
op onze school.
Aanmelding leerlingen
I.v.m. de formatie willen we graag weten of er nog
broertjes of zusjes van onze schoolgaande leerlingen
instromen t/m augustus 2022. Wilt u in dat geval even
contact opnemen via SchouderCom met de
locatiedirecteur Sandra Klemens.
Nieuwe huisstijl
Op alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen gaan
we werken met dezelfde huisstijl. Op deze manier
ontstaat er een herkenbare en eenduidige
uitstraling van OOE; en dat is wat we graag willen,
herkenbaar in alle dorpen en wijken van
Emmen (en daarbuiten). De uitrol hiervan is gestart en
zal de komende tijd verder worden uitgebreid. Alle
scholen hebben een nieuw logo gekregen en ook op
de gevel komt dit te zijner tijd te staan. Om die reden
hebben we de nieuwsbrief ook in een nieuw format
gezet.
Activiteiten
Naar aanleiding van de laatste persconferentie bent u
geïnformeerd door Openbaar Onderwijs Emmen dat
er geen versoepelingen plaatsvinden. Concreet
betekent dit dat het geplande schoolreisje voor groep
1 t/m 6, de Koningsspelen, maar ook het schoolkamp
voor groep 7-8 en de musical niet doorgaan. De
komende weken gaan we intern bespreken hoe we in
aangepaste vorm en Coronoproof invulling kunnen
geven aan de verschillende activiteiten. U wordt
hierover geïnformeerd via SchouderCom.

Koningsspelen
Momenteel zijn we bezig met de organisatie van de
Koningsspelen in aangepaste vorm. Door de geldende
maatregelen kan dit niet groots worden gevierd, maar
zal dit in afgeslankte vorm worden gevierd met de
eigen groep. Om die reden wordt de vrije dag van
groep 1 en 2 op dinsdag 20 april geannuleerd. De
kinderen van groep 1 en 2 gaan op dinsdag 20 april
dus gewoon naar school en zijn op vrijdag 23 april vrij.
Zodra bekend is hoe we de Koningsspelen gaan
vieren, hoort u dit via SchouderCom.
Cito Eindtoets
Op dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april staat de
Cito Eindtoets voor groep 8 gepland. Vorig schooljaar
is deze niet doorgegaan, maar dit schooljaar wordt
deze weer afgenomen. Alle kinderen hebben al een
advies voor het voortgezet onderwijs ontvangen,
maar mochten ze de Cito Eindtoets beter maken dan
verwacht, dan moet de school het advies
heroverwegen. We wensen de kinderen alvast veel
succes toe!
Theoretisch verkeersexamen
Op dinsdag 30 maart heeft groep 8 meegedaan met
het landelijke verkeersexamen. Het examen is
samengesteld op basis van de doorlopende leerlijn die
door Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld is.
Daardoor sluit het examen volledig aan op de
leerdoelen voor leerlingen in groep 7 en 8. Naast
kennis, komen ook veiligheidsbewustzijn,
vaardigheden en houding aan de orde. En uiteraard
gaan de examenvragen over realistische herkenbare
verkeerssituaties. Alle kinderen zijn geslaagd!
Gefeliciteerd! Als het mogelijk is, zal er later dit
schooljaar nog een praktisch verkeersexamen
plaatsvinden.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid rondom school is bij iedere
school een uitdaging. We hebben regelmatig klachten
gehad van omwonenden en de school is bezocht door
een BOA van de gemeente Emmen. De
locatiedirecteur Sandra Klemens heeft meerdere
malen contact gehad hierover met de gemeente en
dorpsbelangen. Ook heeft wijkagent Henk Kuipers
enige tijd geleden ’s morgens gekeken naar het
verkeer en het parkeren rondom school. Wist u
trouwens dat iedereen zich opeens keurig aan de
verkeersregels hield?

Even voorstellen
Mijn naam is Noah van der
Laan en ik ben 17 jaar. Ik
woon in Emmerhout en ik
voetbal bij E.H.S’85, vanaf
mijn 4e jaar voetbal ik hier.
Verder vind ik het leuk om
gezellig met vrienden
online te kletsen en te
gamen. Ik woon samen
met mijn ouders en mijn
zusje, wij hebben ook nog 4 katten.

Sinds Corona zien we dat steeds meer kinderen met
de auto naar school worden gebracht. Uit de
oudertevredenheidspeiling komt naar voren dat maar
liefst 64% van de ouders ontevreden is over de
veiligheid op weg naar school.

Ik zit op het NHL Stenden in Emmen en ik ben
eerstejaars student van de Pabo. Ik loop stage in
groep 1 bij juf Tessa. Ik ben maandag begonnen met
mijn eerste stageweek, hierna ben ik alleen aanwezig
op de donderdag, totdat er een volgende stageweek
aankomt. Door corona is mijn stage later begonnen
dan normaal, dit vond ik erg jammer maar ik heb het
nu erg naar mijn zin en kijk er elke dag weer naar uit
om naar deze school te gaan. Ik heb voor de Pabo
gekozen omdat ik het erg leuk vind om iets met
kinderen te doen en ze iets te leren. Ik voel me erg
thuis op de school terwijl ik er nog maar een paar
dagen ben geweest!

Wist u dat:
 Als u vanaf de Dorpsstraat de Buiskoolstraat
inrijdt, deze weg (de weg voor school) een
30 km zone is?
 De Buiskoolstraat gebruikt wordt als
kiss-and-ride plek en dit gevaarlijke situaties
oplevert doordat auto’s elkaar gaan inhalen?
 U het best uw auto in een parkeervlak kunt
zetten om uw kind veilig uit te laten stappen.
 Veel ouders het erf of pad gebruiken van
omwonenden om de auto te draaien?
 U beter door kunt rijden en de volgende
afslag kunt nemen?
 Veel ouders met de auto op straat stoppen
om hun kind te laten oversteken, maar dit
juist heel gevaarlijk is?
Helpt u mee de verkeersveiligheid rond de school te
vergroten door zelf het goede voorbeeld te geven?
Denk a.u.b. niet dat een andere ouder maar het goede
voorbeeld moet geven. Het begint echt bij uw eigen
weggedrag.
Namens alle kinderen, hartelijk dank voor uw
medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Noah van der Laan
Agenda
Datum
14 apr
20-22 apr
27 apr
3 – 14 mei
9 mei
18 mei
24 mei

Activiteit
OR-vergadering
Cito Eindtoets groep 8
Koningsdag (leerlingen vrij)
Meivakantie
Moederdag
Nieuwsbrief mei
2e Pinksterdag (leerlingen vrij)

