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Zwangerschapsverlof  
Juf Tessa is donderdag 19 januari met 
zwangerschapsverlof gegaan. Juf Evelien Vinke en juf 
Carla Bruins vervangen haar tot ongeveer halverwege 
mei. In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.  
 
Voorstellen (1) 

Mijn naam is Evelien Vinke. Ik ben 
34 jaar en woonachtig in Barger-
Oosterveld. Daar woon ik samen 
met mijn man Marcel, zoon Noah 
en poes Simba.  
In mijn vrije tijd houd ik ervan om 
af te spreken met vrienden, te 
wandelen en met mijn zoon te 

spelen.  
Ik kijk er naar uit om er een leuke, leerzame tijd van te 
maken samen met jullie de komende paar maanden.  
 
Voorstellen (2) 
Ik stel me graag aan u voor. 
Mijn naam is Carla Bruins. Ik ben 65 jaar en heb een 
paar jaar geleden afscheid genomen van het 
basisonderwijs. Omdat er te weinig leerkrachten zijn, 
en kinderen soms thuis moeten blijven, ben ik dit 
schooljaar weer begonnen als invalkracht bij het 
openbaar onderwijs Emmen.  
Ik woon met mijn man in Emmen in de wijk de 
Rietlanden. Ik heb 4 volwassen kinderen en 1 
kleinkind waar we 1 x in de week met veel plezier op 
passen. Mijn hobby's zijn hardlopen, wandelen en 
tuinieren. 
Ik heb veel zin om de komende weken op De Esdoorn 
te werken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10-minutengesprekken 
Op donderdag 16 februari krijgen alle kinderen het 
eerste rapport mee naar huis. De gesprekken staan 
gepland van maandag 20 t/m donderdag 24 februari.  
Morgen ontvangt u via SchouderCom de intekenlijst 
voor de 10-minutengesprekken.  
De kinderen van groep 6, 7 en 8 willen we graag 
uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn. 
Voor groep 8 zijn deze gesprekken 15 minuten i.v.m. 
het definitieve advies voor het Voortgezet Onderwijs.  
 
Studiedag 
Woensdag 15 februari hebben we als team een 
studiedag. Deze dag zijn de leerlingen de gehele dag 
vrij. De laatste studiedag van dit jaar staat gepland op 
woensdag 28 juni 2023. 
 
Rapport 
In de groepen 5 t/m 8 hebben wij een wijziging 
aangebracht in het rapport. Voor de vakken rekenen, 
taal en spelling staan voortaan percentages vermeld. 
Dit percentage (tussen 0-100%) geeft aan in hoeverre 
de leerstof wordt beheerst. 
 
Batterijen 
Onze oproep voor de kerstvakantie voor de 
inzameling van batterijen heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Er zijn ontzettend veel batterijen 
ingeleverd. Van dit geld hebben we alle groepen een 
leren straatvoetbal gekocht. Dank voor uw hulp. U 
kunt overigens het gehele jaar batterijen inleveren in 
de ton die bij de ingang staat. 
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Met Sprongen Vooruit 
Dit jaar heb ik ervoor gekozen om deel te nemen aan 
de cursus “Met Sprongen Vooruit”. Aangezien obs De 
Esdoorn alle rekenspellen en materialen heeft van 
Met Sprongen Vooruit, is het fijn om te weten hoe de 
materialen goed ingezet kunnen worden tijdens de 
rekenlessen. De cursus bestaat voor groep 1/2-3/4-
5/6 en 7/8. Samen met Annemarie volg ik de cursus 
voor groep 3/4.  
 
Tijdens de cursus krijgen we in vier bijeenkomsten 
een overzicht voor het optellen en aftrekken tot 100. 
Daarnaast leren we hoe we de materialen in kunnen 
zetten tijdens de rekenlessen. We krijgen ruim 
honderdvijftig oefeningen en spellen aangereikt die 
geplaatst zijn in de leerlijn van tien oefenonderdelen: 
tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, 
aanvullen tot 10, splitsingen en sprong van 10, eigen 
producties, opereren op de lege getallenlijn, bijna-
verdwijnsommen en rekenen op formeel niveau.  
 
De cursus biedt ons praktische handvatten en direct 
inzetbare didactische tips. We proberen steeds meer 
spellen en oefenlessen uit. De kinderen zijn heel 
enthousiast en soms hebben ze niet eens door dat ze 
aan het rekenen zijn. 
 
Groetjes juf Lusan  

 
DVL – Voorstelling  
In het kader van ons Drents 
Verkeersveiligheidslabel 
krijgen de leerlingen van groep 
1-2 op donderdag 23 februari 
de voorstelling Paolo de 
Zebratemmer te zien.  
 

Deze theatervoorstelling draait om een zoektocht 
door het verkeer. Samen met de kinderen uit groep 1 
en 2 gaat Paolo op zoek naar Seef de Zebra, de 
mascotte van het Drents Verkeersveiligheidslabel. 
Seef blijkt te zijn ontsnapt uit het circus en Paolo 
heeft de hulp van de kinderen hard nodig om Seef op 
te sporen. Door goed op te letten in het verkeer 
volgen ze samen het spoor naar Seef en vinden ze 
hem terug! Tijdens de zoektocht wordt aandacht 
besteed aan autogordels omdoen, de functie van een 
stoplicht, buiten spelen/fietsen op straat, uitstappen 
uit een auto en oversteken. 
 
 

Project: Het dorp van Klaas en Geesje 
Het Hondsrug project was vorig jaar maart een groot 
succes, dit jaar komt dit project terug onder een 
andere naam, nl.  'Het dorp van Klaas en Geesje'.  

Hiervoor zijn wij op zoek naar diverse voorwerpen, 
in de bijlage leest u er meer over.   

Info vanuit groep 3 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de bijdrage 
van groep 3. Zij hebben het letterfeest gevierd omdat 
groep 3 alle letters kent! Gefeliciteerd! 
 
Bassischolen schaakkampioenschap 
Over vier weken is het weer zover. Dan wordt het 
basisscholen kampioenschap schaken gehouden op 
zaterdag 25 februari van 13.00 – 17.30 uur.  
 

Voor meer informatie of aanmelden:  
Jan van Os, 

Tel: 06-40818120 
jan_vanos@live.nl. 

 
Er wordt gespeeld met teams van vier spelers. Elke 
partij krijg je een bedenktijd van 15 minuten. Een 
partij kan dus een half uur duren. 
 
We spelen in ECA (Expertisecentrum Anderstaligen), 
Zuidlaarderbrink 4 in Emmen.  

 
Drentse Veurdrachtwedstried 
De Drentse vereniging 't Aol' Volk houdt dit voorjaar 
ook weer haar jaarlijkse voordrachtwedstrijd in de 
Drentse streektaal.  
 
Op woensdagmiddag 29 maart worden er voorrondes 
gehouden. De grote finale is op vrijdag 31 maart in 
het Atlastheater in Emmen. 
 
Er wordt van de kinderen verwacht dat ze een 
gedichtje uit het hoofd voordragen in de Drentse 
streektaal.  
 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie.  
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Agenda 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 

 7 maart 2023. 
 

Datum Activiteit 

15 feb Studiedag team, leerlingen vrij 

16 feb Rapport mee 
GMR 

20 feb t/m 
23 feb 

10-minutengesprekken 1-7 
Verwijsgesprekken groep 8 

23 feb Voorstelling groep 1-2 Paolo de 
Zebratemmer 

27 feb – 3 
mrt 

Voorjaarsvakantie 

8 mrt Hoofdluiscontrole 

15 mrt Daltonregiodag 


