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Welkom  
We verwelkomen Tim de Jonge in groep 1. Tim is het 
broertje van Stijn uit groep 3. We wensen je veel 
plezier op onze school. 
 
Voorstellen 
Hallo, ik wil me graag even aan jullie voorstellen. Ik 
ben Marjon Dekker, ben 43 jaar en woon met mijn 
man, onze 3 kinderen en hond in Barger-Oosterveld. 
In mijn vrije tijd wandel en winkel ik graag. Van 
uitstapjes maken en met het gezin op vakantie gaan 
geniet ik ook enorm!  
 
Ik ben inmiddels al 20 jaar als leerkracht aan het werk. 
De meeste jaren ben ik werkzaam geweest voor de 
Stichting Borger-Odoorn, maar heb, nu bijna 2 jaar 
geleden, de overstap gemaakt naar de gemeente 
Emmen. Dit omdat ik graag wat dichter bij huis wil 
werken.   
 
Nu mijn vervanging op een andere school 
(Thriantaschool) stopt, ben ik erg blij dat ik na de 
voorjaarsvakantie hier mag komen om het team te 
versterken bij de kleuters. De Esdoorn is namelijk de 
school waar ik destijds ben 
afgestudeerd bij de 
kleuters. De school is in 
tussentijd enorm 
veranderd, maar het gevoel 
is nog steeds goed.  
 
Zijn er vragen of wilt u 
gewoon even kennis komen 
maken, dan staat de deur 
altijd open. 
 
Groetjes, Marjon Dekker  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afscheid 
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van 
Harmen en Mary Jane. Harmen is gestart op obs 
Emmermeer en Mary Jane gaat verhuizen naar de 
Delftlanden en start op obs De Vlonder. We wensen 
jullie veel plezier op de nieuwe school! 
 
Overstap Social Schools  
Zoals eerder aangekondigd is ons 
communicatieplatform SchouderCom overgenomen 
door Social Schools. Dit betekent dat wij vanaf 1 april 
over zullen stappen op dit systeem. In de bijlage van 
deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief met 
daarin uitleg hoe u kunt inloggen in Social Schools. 
Achter de schermen hebben we u al gekoppeld aan de 
groepen van uw kind(eren). Het platform werkt 
grotendeels hetzelfde als u gewend bent in het oude 
systeem. 
 
Na 1 april kunnen wij niet meer communiceren via 
SchouderCom en zal dus alles via Social Schools gaan.  
 
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u hierover 
contact opnemen met de leerkracht van uw 
kind(eren). 
 
Podiumdag 
In coronatijd is de podiumdag verdwenen, maar dit 
gaan we weer nieuw leven inblazen. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen zichzelf leren presenteren en 
leren om op het podium voor groepen te staan. Op 
dinsdagmiddag 11 april bent u vanaf 12.45 uur van 
harte welkom in de gymzaal van het dorpshuis om 
tussen 13.00 – 14.00 uur de talenten van onze 
kinderen te gaan zien.  
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MR verkiezingen 
Met ingang van juli 2023 is in de 
medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats 
voor een nieuw lid van de oudergeleding. MR lid 
Mario Willems treedt deze zomer af.   

De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die 
zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.  

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?  

Stuurt u dan uiterlijk 16 maart 2023 per mail een 
korte tekst (ca 10 regels) naar s.klemens@oo-
emmen.nl waarin u zich presenteert.  

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat 
u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact 
op met Mario Willems of Joyce de Vries uit de 
oudergeleding van de MR. Hun contactgegevens zijn 
te vinden in SchouderCom onder het kopje 
documenten. 

Indien na de sluitingsdatum blijkt dat er meer 
kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, zal er 
een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem 
kunnen uitbrengen op hun kandidaat.    

Ouderraadpleging onderwijstijden 
Voor de voorjaarsvakantie is er een ouderraadpleging 
over de onderwijstijden geweest. De MR gaat deze 
ouderraadpleging nader bestuderen en voor 1 april 
een advies opstellen richting het bestuur van OOE. 
We houden u op de hoogte van de uitslag.  
 
Groep 1-2 
We zijn gisteren gestart met gesplitste 
kleutergroepen. We draaien nu weer met 6 groepen. 
We zijn heel blij dat we de groepen weer kunnen 
splitsen en juf Marjon ons team komt versterken. We 
hopen dat de kinderen snel gewend zijn aan hun 
nieuwe juf en het nieuwe lokaal. Met de start van juf 
Marjon hebben we afscheid moeten nemen van 
onderwijsassistent Judith Adema. We willen Judith 
bedanken voor haar inzet! 
 
 
 
 
 
 
 

Een kijkje in groep 4  
We hebben weer een thema van Blink afgesloten. 
Ditmaal was ons thema: sterke verhalen. We hebben 
van alles geleerd over mummies, ridders en 
jonkvrouwen, oude schilderijen en spullen van 
vroeger en nu. Aan het eind van het thema hebben 
we een eigen onderzoek gedaan. We hebben een 
muurkrant gemaakt. Daarin geven we informatie over 
het onderwerp dat we zelf hebben gekozen. Het 
onderwerp moest natuurlijk wel passen bij het thema 
waar we aan hebben gewerkt. Zie hieronder het 
resultaat. We moesten samenwerken in een groepje 
van 4. Dit ging heel erg goed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Het dorp van Klaas en Geesje’ 
Hartelijk dank voor de reacties op de oproep voor 
voorwerpen voor het erfgoed project. 
We hebben al prachtige spullen mogen ontvangen 
met mooie verhalen. Inmiddels hebben we een groot 
Gronings kabinet gevonden waar alles in bewaard kan 
gaan worden.  
 
Er is nog plek voor meer! 
 
Geef een prentenboek cadeau! 
Al meer dan vijf jaar heeft de campagne ‘Geef een 
(prenten)boek cadeau’ als missie om alle kinderen in 
Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste 
boeken. Dit jaar is de klassieker Kleine IJsbeer. Een 
ijsbeer in de tropen gekozen als campagnetitel en ligt 
vanaf 12 mei in de boekhandel voor maar € 2,99.  Aan 
wie geef jij 
Kleine IJsbeer 
cadeau? 

 
  



Agenda 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 

 4 april 2023. 

Datum Activiteit 

8 mrt Hoofdluiscontrole 

15 mrt Daltonregiodag 

20-22 mrt Atelier Abel 

29 mrt Voorrondes Drentse 
Veurdrachtwedstried  

31 mrt Finale Drentse Veurdrachtwedstried 

3 apr MR-vergadering 

4 apr Nieuwsbrief april 

6 apr Paasactiviteit 

7 apr Goede Vrijdag (leerlingen vrij) 

10 apr Paasmaandag (leerlingen vrij) 

11 apr Podiumdag 

18-20 apr Cito Eindtoets groep 8 

24 apr Koningsspelen 

25 apr Schoolreis groep 1-6 

26 apr – 7 
mei 

Meivakantie 

8 mei Weer naar school 


