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Welkom op school
Wij verwelkomen Noek Eelsing op school. Noek is
gestart in groep 1 bij juf Tessa. Welkom Noek en veel
plezier op onze school!
Scholensluiting
Voor de kerstvakantie moesten we van de
Rijksoverheid toch een week eerder sluiten. Gelukkig
hebben wij met elkaar het kalenderjaar goed kunnen
afsluiten. We hebben op dinsdag 14 december een
fijne en feestelijke dag gehad. Zo hebben we allerlei
spelletjes gedaan, een kerstbakje gemaakt en tussen
de middag heerlijk samen gegeten van het lopende
buffet dat geregeld was door de OR.
LIO-stage
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Rick Arling ik ben
25 jaar oud en woon in
Emmen. Ik studeer aan de
PABO in Emmen en zit in mijn
laatste studiejaar. Het vorige
schooljaar heb ik mijn stages
ook al mogen uitvoeren op De
Esdoorn in groep 7/8 en 5/6.
Vanaf maandag 31 januari ga ik officieel beginnen met
mijn eindstage in groep 5/6. Dit houdt in dat ik
wekelijks op maandag, dinsdag en woensdag
aanwezig ben en lesgeef aan groep 5/6. Vanaf het
begin van het schooljaar ben ik al aanwezig om het
contact met de school en de kinderen te
onderhouden en dat blijf ik ook doen tot mijn
eindstage begint. Ik heb het erg naar mijn zin op De
Esdoorn en hoop hier het komende halfjaar nog veel
te leren.
Groetjes, Rick Arling

Even voorstellen
Mijn naam is Lusan
Kreeft (28 jaar). Vanaf
februari ga ik aan de
slag bij Openbaar
Onderwijs Emmen.
Spannend, maar ik heb
er heel veel zin in.
Ik ben opgegroeid in
Klazienaveen en daar
woon ik nu nog steeds.
Sinds een paar weken woon ik samen met mijn vriend.
We vinden het leuk om weekendjes weg te gaan en
we gaan graag ergens een hapje eten. Verder vind ik
het leuk om creatief bezig te zijn en volg ik naast mijn
baan een opleiding tot interieur stylist.
Sinds 2016 ben ik werkzaam in het onderwijs. Deze
jaren heb ik voornamelijk in de middenbouw gewerkt.
Deze taak heb ik altijd met veel plezier vervuld. Ik zie
ernaar uit om te starten met deze nieuwe uitdaging
en ik heb er zin in om jullie te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Lusan Kreeft
Toestemmingsformulier
Op obs De Esdoorn maken wij gebruik van Google
Workspace for Education. Google Workspace for
Education is een reeks productiviteitstools van Google
voor het onderwijs. Het bevat onder andere Gmail,
Agenda, Documenten, Classroom en wordt over de
hele wereld gebruikt door tientallen miljoenen
leerlingen en docenten. Op obs De Esdoorn gebruiken
leerlingen hun Google Workspace for Educationaccount om in te loggen op hun Chromebook, om aan

opdrachten te werken, om met hun leerkracht te
communiceren en vaardigheden voor digitaal
burgerschap te leren die van ze worden verwacht in
de 21e eeuw.
Voor sommige opdrachten die in het curriculum zijn
opgenomen is het noodzakelijk dat de kinderen
gebruik maken van de aanvullende diensten van
Google, zoals: YouTube, Google Maps en Google
Search.
De aanvullende diensten van Google vallen niet onder
de overeenkomst die wij met Google hebben
afgesloten en daarvoor willen wij, obs De Esdoorn, u,
als ouder, toestemming vragen om de genoemde
aanvullende diensten in het toestemmingsformulier
beschikbaar te stellen aan uw kind(eren).
U ontvangt vandaag via uw kind een brief over het
gebruik van Google Workspace for Education.
Als uw kind gebruik mag maken van de aanvullende
diensten van Google, hebben wij een volledig ingevuld
en ondertekend exemplaar van het
toestemmingsformulier nodig.
Wilt u dit toestemmingsformulier voor 1 februari
2022 weer meegeven aan uw kind?
Als er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met
de ICT-coördinator : Brigitte Bruins. b.bruins@ooemmen.nl

Agenda
Datum

Activiteit

17 – 28 jan
26 jan
1 feb
2 feb
7 feb
10 feb

Cito LOVS toetsweek
Start Nationale Voorleesdagen
Nieuwsbrief mee
Studiedag (leerlingen vrij)
MR-vergadering
Rapport mee
GMR-vergadering
14 feb
10-minutengesprekken groep 1-7 /
verwijsgesprekken groep 8
17 feb
10-minutengesprekken groep 1-7 /
verwijsgesprekken groep 8
21 - 25 feb
Voorjaarsvakantie
N.B. Activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige
ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 1
februari 2022.

