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Welkom op school
Wij verwelkomen Ylan Groenendijk, Julia Woering en
Finn Kremers op school. Ze zijn alle drie gestart in
groep 1 bij juf Tessa. Veel plezier op onze school!
Kerstdiner
N.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november
zijn we bezig om te kijken op welke manier we binnen
de huidige gestelde richtlijnen gezamenlijk Kerst
kunnen vieren op school. Zodra hierover meer bekend
is, hoort u dit via SchouderCom.
Einde schoolkrant
In december ontvangt u van ons de laatste uitgave
van de schoolkrant. Door de komst van digitale media
zoals Facebook en de blogs via SchouderCom krijgen
ouders regelmatig foto’s of filmpjes toegestuurd.
Hierdoor is de schoolkrant overbodig geworden. In de
laatste schoolkrant zullen alle kinderen een bijdrage
leveren.
30-km stickers
Heeft u de 30 km-stickers ook al gezien op de
containers in het dorp? Er was veel animo onder
dorpsbewoners voor onze verkeersactie. We kregen
veel complimenten van omwonenden. Uiteraard
hopen we dat iedereen zich aan deze snelheid houdt.
Deze actie was in ieder geval een groot succes…op
naar de volgende!
Wijziging activiteiten
In de kalender is een tweetal activiteiten verplaatst.
Het schoolkamp van groep 7-8 is verplaatst naar 16
t/m 18 mei 2022.
De Cito Eindtoets van groep 8 valt samen met de
Koningsspelen. Daarom vieren we de Koningsspelen
met de gehele school op maandag 25 april 2022.

In SchouderCom onder het kopje ‘kalender’ vindt u
alle geplande activiteiten.
Kerstkaart voor ouderen
Als school doen we dit jaar mee met de actie van het
Ouderenfonds om ouderen te verrassen door middel
van een persoonlijke kerstkaart.
Alle kinderen op school gaan de komende week een
prachtige kerstkaart maken. Op 10 december worden
deze verstuurd naar het Ouderenfonds.
Verkeersdrukte
Ik vind het met de verkeersdrukte wel goed gaan, maar
als ik naar huis wil, moet ik oversteken en dan moet ik
wel altijd even wachten. Overal staan auto’s en het is
soms slecht te zien of er iets aankomt. Gelukkig zijn er
veel mensen die even wachten, zodat ik veilig kan
oversteken. Misschien zou een zebrapad wel handig en
veiliger zijn?
Wanneer we in de klas zitten, zien we veel auto’s te
hard rijden. Je mag hier maar 30 km/uur, maar veel
mensen trekken al snel heel hard op voor de school.
Groetjes van Sophie (groep 8)
SchouderCom
Zijn uw gegevens gewijzigd zoals
telefoonnummer of
noodnummer? Deze dient u zelf
te wijzigen in SchouderCom.
Verhuizingen graag doorgeven via
administatie@obs-esdoorn.nl.
Wist u trouwens dat het heel handig is dat beide
ouders in SchouderCom staan? Via bovenstaand
mailadres kunt u dit doorgeven.

Voorleeswedstrijd
Op woensdag 24 november hebben we in de groepen
5/m 8 de voorleeswedstrijd gehouden. Lot (groep 5),
Lilly (groep 6), Aivy (groep 7) en Sophie (groep 8)
streden tegen elkaar in een spannende finale.
Spannend was het zeker, want burgemeester van
Oosterhout zat samen met juf Daniëlla in de jury. Aivy
is de voorleeskampioen van De Esdoorn en mag onze
school vertegenwoordigen in de volgende ronde in de
bibliotheek van Emmen. Alvast veel succes gewenst!
Kerstkaarten
Ieder schooljaar zien we dat
leerlingen op school kerstkaartjes
uitdelen aan vriendjes en
vriendinnetjes. Sommige
kinderen krijgen er een paar,
anderen heel veel. Ook zien we
steeds vaker dat alle leerlingen in
de klas een kerstkaart krijgen. Overal in school zien
we dat kerstkaarten blijven liggen, maar ook dat er
veel tijd verloren gaat aan het uitdelen van kaarten.
Daarom het dringende verzoek, gelieve geen
kerstkaarten meer uit te delen op school. Mocht u
zoon en/of dochter toch graag een kerstkaart willen
geven, geef er dan 1 mee voor de gehele groep aan de
juf of meester.
Batterijen inzamelen
Onze school doet mee aan het inzamelproject van
Stibat. Bij de hoofdingang staat een inzamelton.
Kinderen kunnen hier hun lege batterijen inleveren.
Voor onze school is dit dubbele winst: zo zorgt de
school voor een beter milieu én spaart tegelijkertijd
voor mooie schoolartikelen. Dat zit zo: voor elke
kilogram aan lege batterijen ontvangt de school €
0,25. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het
gespaarde geld uitbetaald. Het ontvangen bedrag is
vrij te besteden. Helpt u mee met de inzameling van
lege batterijen? Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage!

Agenda
Datum

Activiteit

23 dec
24 dec
27 dec –
7 jan 2022
10 jan 2022
11 jan
17 – 28 jan
26 jan

Schoolkrant mee
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
Weer naar school
Nieuwsbrief mee
Cito LOVS toetsweek
Start Nationale Voorleesdagen

N.B. Activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige
ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 11
januari 2022.

