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Personeel gezocht
Omdat het steeds moeilijker wordt om een
beschikbare invalleerkracht te vinden, heeft het
bestuur van Openbaar Onderwijs Emmen vorige
week opnieuw een vacature voor in de
Vervangingspool geplaatst op de bekende sociale
mediakanalen, zoals Facebook, LinkedIn enz. Ons
is gevraagd om deze ook te verspreiden onder
ouders/verzorgers. In de bijlage van deze
nieuwsbrief vindt u de vacature. Wellicht zijn er
vrienden, bekenden die de bevoegdheid (PABO/
Volledig Bevoegd Onderwijzer) hebben en graag
voor Openbaar Onderwijs Emmen willen werken!
Ook is OOE op zoek naar onderwijsassistenten
met het Onderwijsassistent diploma niveau 4.
Meester- en juffendag
Op woensdag 6 oktober vieren we de verjaardag
van alle leerkrachten. De feestdag staat in het
teken van het thema van de Kinderboekenweek:
‘worden wat je wilt’, dat ook op deze dag start.
Nader informatie ontvangt u binnenkort via
SchouderCom.
Oefentherapie en logopedie
Sinds 2018 bieden we kinderen en ouders aan om
gebruik te maken van logopedie en oefentherapie
in school. De school blijft langzaam groeien
ondanks de leerlingstop. Door corona hebben we
ook extra gelden gekregen om
onderwijsachterstanden, opgelopen in de
coronaperiode, weg te werken. Hierdoor hebben
we meer personeel in school en hebben we
momenteel te maken met ruimtegebrek.

Dit betekent dat met ingang van dit schooljaar de
logopedist Nienke Havinga niet langer logopedie
in school gaat geven, maar vanuit de
bestuurskamer in het dorpshuis. Oefentherapeut
Elles ten Hoor maakt de lopende trajecten met
kinderen op school nog af. De samenwerking
blijft bestaan alleen zal de behandeling voortaan
plaatsvinden in haar eigen praktijk in
Klazienaveen of aan het Waanderveld in Emmen.
Ophalen leerlingen
Als de school uitgaat om 14.30 uur loopt de
leerkracht met de kinderen mee naar buiten.
Komt u gerust weer op het schoolplein staan. Als
u 1,5 meter afstand houdt van andere
volwassenen is het op deze manier niet te druk
op de stoep. Vooral voor kinderen van groep 1
t/m 4 is het prettig dat de ouders op het
schoolplein staan. Uw kind kan u dan goed zien
en kan op een veilige manier naar u toe lopen.
Informatieavond
Onlangs bent u geïnformeerd over de
informatieavond. Op maandag 13 september
wordt de informatieavond gehouden van groep 1
en groep 5-6. Op dinsdag 14 september van
groep 2 en groep 3-4 en op donderdag 16
september is de informatieavond van groep 7-8.
Via SchouderCom wordt u geïnformeerd op welk
tijdstip u wordt verwacht.

Voorstelling Stop!licht!
Naar aanleiding van de ouderenquête van vorig
schooljaar is verkeer en de aandacht hiervoor een
speerpunt. Op donderdag 16 september krijgen
de kinderen van groep 3-4 een leuke
verkeersvoorstelling te zien.

Stop!Licht! is een theatraal
verkeerseducatieproject voor groep 3 en 4. Jonge
kinderen moeten alles nog leren, ze zijn
kwetsbare verkeersdeelnemers en hebben weinig
tot geen ervaring in het verkeer. Om veilig aan
het verkeer deel te kunnen nemen is een goede
kennis van regels en inzicht van belang. In het
verkeer moeten er verschillende vaardigheden,
binnen korte tijd, toegepast worden. De situatie
moet overzien worden, de geleerde
verkeersregels toegepast worden, er moet
gereageerd worden op het verkeersgedrag van
andere verkeersdeelnemers en ten slotte moet er
op een veilige manier gehandeld worden in de
situatie. Deze vaardigheden bezitten we niet uit
onszelf, deze vaardigheden moeten aangeleerd
worden. Door middel van deze voorstelling en
lessen in de klas gaan we hiermee aan de slag!
10-minutengesprekken
Op maandag 11 oktober en donderdag 14
oktober vinden de 10-minutengesprekken plaats.
Hier bent u reeds over geïnformeerd via
SchouderCom. Mocht u maandag 11 of
donderdag 14 oktober op een tijdstip niet
kunnen, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de
leerkracht. Dan proberen we hier met het
inplannen rekening mee te houden. Op maandag
4 oktober ontvangt u een briefje met daarop de
dag en tijd waarop u op school wordt verwacht.

Nationale kraanwaterdag
Woensdag 22
september doen wij
als school mee aan
de Nationale
Kraanwaterdag.
Deze dag zal geheel
in het teken van water staan. Wilt u uw kind deze
dag een drinkbeker meegeven naar school i.p.v.
een pakje drinken (voor zover u dat nog niet
deed) voor de ochtendpauze? Deze dag besteden
wij aandacht aan kraanwater als gezonde en
sportieve dorstlesser. Aan de hand van een les
ontdekken kinderen van groep 1 t/m 8 waarom
kraanwater zo gezond is als je sport en beweegt.
Veilig oversteken
Op woensdag 29 september krijgen de kinderen
van groep 1 t/m 4 oversteekles. Eerst krijgen de
kinderen les in het juist oversteken in het
verkeer. Daarna gaan ze buiten in een echte
verkeerssituatie oefenen onder begeleiding van
een klein groepje ouders.

Bibliobus
Graag willen wij de bibliotheekpasjes van de
kinderen op school bewaren bij de
groepsleerkracht van uw kind. Mocht u met uw
kind ook regelmatig de bibliotheek bezoeken,
houdt u dan het pasje thuis en geef deze dan om
de week mee naar school (groep 3 en 4 gaan in
de ONEVEN weken, groep 5 t/m 8 in de EVEN
weken). Voor kinderen die alleen in de bibliobus
komen, bewaren wij graag het pasje op school.
I.v.m. een nieuwe scanner in de bibliobus is een
kopie van het pasje niet meer mogelijk. Mocht u
vragen hebben, neemt u dan contact op met de
groepsleerkracht van uw kind.

Traktaties
Als uw zoon/dochter jarig is, is het natuurlijk
feest. Ook op school besteden wij daar aandacht
aan. Trakteren hoort daarbij. We willen u wel
verzoeken dit beschaafd te houden. Kinderen zijn
vaak al blij met iets klein. Op
www.gezondtrakteren.nl staan allerlei
voorbeelden van traktaties die lekker en niet te
groot zijn.
Neem bij het bedenken van traktaties de
volgende punten mee:
• Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is
(één is genoeg en klein is oké).
• Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.
• Denk eens aan niet eetbare traktaties.
Schoolmaatschappelijk werk

Wij zijn Gideon Kuijpers, Henriette Matel, Maaike
Sijbom- Eiting en Negesty Moenne.
Wij zijn vanuit het schoolmaatschappelijk werk
van Sedna, verbonden aan jullie school.
De schoolmaatschappelijk werker biedt
ondersteuning als het met je kind even niet
lekker gaat. Er wordt altijd, samen met jou als
ouder, gekeken naar welke ondersteuning het
beste past.





Vind je kind het lastig om voor zichzelf op
te komen?
Gaat je kind met tegenzin naar school
door bijvoorbeeld pestgedrag?
Gaan schoolprestaties achteruit?
Of zijn jij en je partner uit elkaar en moet
je kind wennen aan deze verandering?

Elke ouder komt in de opvoeding weleens lastige
situaties tegen, bijvoorbeeld:






Boze buien
Verlies van een dierbare
Een veranderende thuissituatie door
bijvoorbeeld een echtscheiding
Opstandige pubers
Gebruik van media

Soms kun je je machteloos voelen en weet je
even geen oplossing meer. Heb je als ouder het
idee dat je het allemaal alleen moet kunnen? Dan
is het fijn als er even iemand met je meekijkt en
met je meedenkt. Ieder kind is uniek en er zijn
meerdere manieren van opvoeding. Dat
maakt opvoeden niet altijd even eenvoudig.
Hoe komt u in contact met ons:
 Via de intern begeleider (IB-er) van
school.
 Mailen, bellen, sms-en of whatsappen
naar:
o Maaike:m.eiting@sednaemmen.nl 06-36
55 96 62 (Bereikbaar op ma, di, wo, en vr)
o Negesty:n.moenne@sednaemmen.nl 0651 04 75 73 (Bereikbaar op di, wo, do en
vr)
o Henriette:h.matel@sednaemmen.nl 06-82
05 74 70 (Bereikbaar op ma, di, wo en do)
Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er
meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er
andere hulp nodig is. Samen met u zoeken we
een oplossing die bij uw kind, bij u en de school
past.
De hulp van schoolmaatschappelijk werk is
geheel vertrouwelijk en gratis.

Nieuw: ateliers Brede School-BSO
Nieuw schooljaar, nieuwe kansen. Veel mag
weer, gelukkig ook op het gebied van de brede
school. We starten met Ateliers voor kinderen op
maandagmiddag en donderdagmiddag, waarin
we activiteiten aanbieden op gebied van kunst,
cultuur en techniek.
Dit is een samenwerking tussen de
buitenschoolse opvang en de Brede School. De
eerste reeks tot de herfstvakantie is een pilot om
te kijken of en hoeveel kinderen dit leuk vinden
en gaan meedoen. Als dit naar tevredenheid is,
komt er een nieuwe serie workshops (met andere
activiteiten) na de herfstvakantie.
Hoe ziet het de eerste periode eruit?
Lessen Ukelele (minigitaar)
op 5 maandagmiddagen (13, 20 en 27 september;
4 en 11 oktober, reserve 18 oktober).
Op maandag 6 september hebben de leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 al een kennismakingsles
gehad in school.
Lessen 'Kijk maar wat het wordt...' (dingen maken
met hout en andere materialen):
Op 5 donderdagmiddagen (16, 23 en 30
september; 7 en 14 oktober; reserve: 21 oktober)
Tijd: 14.45-15.45 uur
Plaats: vernieuwde atelier in kelder Dorpshuis
Opgeven kan op http://www.actiefinemmen.nl.
Kies voor Brede School Weerdinge en schrijf je in.
Zeker als je ukelele (en later misschien wel gitaar)
wilt leren spelen, is het belangrijk dat je alle
middagen aanwezig bent.
We hopen op veel aanmeldingen!
Brede School Weerdinge

Informatie Balans en motoriek
Inmiddels ligt de vakantie al weer achter ons en
doet iedereen weer zijn best om in een ‘normaal’
ritme te komen. Ook op school hebben de
kinderen weer te maken met veel nieuwe dingen:
een andere groep; nieuwe meester of juf met
andere regels en gewoontes; de sportactiviteiten
starten weer; andere bedtijden en weer vroeg
opstaan! Voor de meeste kinderen geldt: zij
hebben even tijd nodig om te wennen… maar wat
als het niet vanzelf gaat, of wanneer extra tijd
nodig is?
Op school kan niet iedereen even goed
meekomen. Zo wordt er vaak veel aandacht
besteed aan verschillen binnen de vakgebieden
lezen, taal en rekenen. Van een goede leerkracht
wordt verwacht dat hij of zij instructie kan geven
op verschillende niveaus om elk kind succes te
laten ervaren! Tegenwoordig hebben we binnen
het onderwijs ook steeds meer te maken met
andere problemen, waardoor het voor veel
kinderen extra veel moeite kost om goed mee te
kunnen komen met leeftijdsgenoten.
Kinderen bewegen anders, waardoor de gymles
vaak te moeilijk is. Dit zorgt voor angst; niet meer
durven, of teleurstelling; als laatste gekozen
worden. Je loopt het risico dat het plezier in
bewegen verdwijnt. Dit zou zelfs voor
ongelukken, overgewicht, of lichamelijke klachten
kunnen zorgen.
Ook is anders bewegen bij sommige kinderen
zichtbaar aan het handschrift, wat onduidelijk is,
of zelfs onleesbaar! Andere problemen waar
kinderen bij het opstarten van het nieuwe
schooljaar tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld:
concentratie, stilzitten, houding en nachtrust!
Door al deze problematiek kunnen kinderen op
jonge leeftijd stress ervaren. Dit heeft niets meer
te maken met ‘even in het ritme komen’ maar dit
heeft wel negatieve invloed op de algehele
ontwikkeling!

Vanuit de praktijk Balans en Motoriek zijn wij
geruime tijd met veel plezier werkzaam geweest
op OBS De Esdoorn, maar vanwege ruimtegebrek
is dit helaas niet meer mogelijk. Kinderen zijn
uiteraard wel welkom op één van onze
praktijklocaties in Klazienaveen of Emmen
(Waanderveld).
Wij bieden hulp bij bovengenoemde problemen.
Hiermee ondersteunen wij niet alleen de
leerkrachten, maar ook ouders door adviezen en
oefeningen te geven voor thuis. Wanneer een
kind goed in zijn vel zit, ontwikkelt het zich beter!
Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed door
de zorgverzekeraar (18 keer uit de
basisverzekering) er zijn dus voor zowel school,
als ouders geen kosten aan verbonden!
“Balans & Motoriek, dé specialist
in houding en beweging!”
Contactgegevens:
www.balansenmotoriek.nl
0591 - 512144

Agenda
Datum
13 sept

14 sept
16 sept
22 sept
29 sept
4 okt
5 okt
6 okt
7 okt
11 okt
13 okt
14 okt
17 okt
18 – 24
okt

Activiteit
Informatieavond groep 1 en 5-6
9.00 – 14.30 uur spreekuur
jeugdarts
Informatieavond groep 2 en 3-4
Voorstelling Stop!Licht! groep 3-4
Informatieavond groep 7-8
Nationale kraanwaterdag
VVN Veilig oversteken groep 1-4
MR-vergadering
Nieuwsbrief
Dag van de leerkracht
Meester- en juffendag / Start
Kinderboekenweek
GMR-vergadering
10-minutengesprekken
Voorleesontbijt
10-minutengesprekken
Eind Kinderboekenweek
Herfstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5
oktober 2021.

