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Verrijkingslessen
De eerste ronde van de verrijkingslessen op het Esdal College eindigen vandaag, 8
februari. De start van de tweede ronde is donderdag 15 februari.
Voorlichting Ubbo Emmius
Het Ubbo Emmius organiseert een servicemiddag op woensdag 14 februari, ze denken
mee m.b.t het advies naar het VO. Deze servicemiddag wordt georganiseerd door de
locaties Maarsdreef, Gelderselaan en Onstwedde. Van 13.30 tot 15.00 uur zijn we
aanwezig op de Maarsdreef en kun je binnenlopen met allerlei vragen ten aanzien van
het uiteindelijke advies en ten aanzien van specifieke ondersteuning.
Intekenlijst
Tijdens de rapportgesprekken zal in ieder lokaal een intekenlijst liggen m.b.t. ouderactiviteiten. We willen u vragen om voor minimaal 1 van de activiteiten in te tekenen. In
de bijlage vindt u tevens de intekenlijst. Als we allemaal een stukje bijdragen, helpen we
samen om onze school netjes te houden.
Schoonmaakavond
Afgelopen maandag was de schoonmaakavond. Een 5-tal ouders hebben geholpen met
schoonmaken van klaslokalen. De schoonmakers hebben beperkt tijd, doen enorm hun
best, maar kunnen niet alles grondig doen. Tijdens een schoonmaakavond, met meer
mensen kunnen we net even meer. We willen de ouders die aanwezig waren bedanken
voor hun inzet. Op de intekenlijst van volgende week staat ook nog een schoonmaakavond. We hopen op nog een paar extra handen. Tijdens de schoonmaakavond houden
we, binnen de 2 uur die we aanwezig zijn, ook even een gezellige koffiepauze.
Rapport
Vrijdag 16 februari krijgen alle kinderen het rapport mee naar huis.
Wijzigingen activiteitenkalender:
OPO Studiedag verplaatst
De OPO studiedag staat in de kalender op 21 maart gepland. Deze studiedag is echter
verplaatst naar woensdag 4 april. Dit i.v.m. met een onderbouw dag voor kleuterleerkrachten op 21 maart. De kleuters, groep 1 en 2, zijn op 21 maart vrij en alle kinderen
zijn op woensdag 4 april vrij i.v.m. een OPO Studiedag.
Schoolkamp groep 7 en 8
Het schoolkamp van groep 7 en 8 vindt plaats op maandag 9 juli, dinsdag 10 juli en
woensdag 11 juli. Dit komt omdat er niet meer kon worden gereserveerd op de data die
in de kalender vermeld staat.
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Verkeer Brigadier
Tijdelijk zijn we gestopt met brigadieren. Per 1 maart willen we dit weer oppakken. Het
voorjaar komt er weer aan en kinderen gaan weer op de fiets naar school. We hopen
dan ook dat u als ouder, indien mogelijk, 1x per maand wilt brigadieren, zodat alle
fietsende kinderen weer veilig kunnen oversteken op het Zuiderdiep. Tijdens de
oudergesprekken kunt u middels de intekenlijst aangeven dat u hierbij kunt en wilt
helpen. U wordt dan ongeveer 1x per maand ingedeeld. Samen kunnen we ervoor
zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen.
Terra College doe-middag en Carmel College doe-middag.
Woensdag 21 febr. van 13.30 tot 16.30 uur is er een doe-middag op het Terra College.
Vrijdag 16 februari (van 13.45 tot 15.45 uur) is de doe-middag op het Carmelcollege
Emmen. Leerlingen kunnen zich individueel aanmelden via de site.
Uitnodiging Doe middag Esdal College
In de bijlage een uitnodiging voor doe-middagen voor leerlingen in groep 8. Tijdens deze
middagen kunnen de leerlingen nader kennismaken met het Esdal College en de sfeer
op school proeven tijdens allerlei doe-activiteiten. Op ieder van de locaties vindt één of
meer doe-middagen plaats, deze middagen starten om 13.30 uur en duren tot 15.45 u.
Er heeft zich al een groot aantal leerlingen aangemeld, maar er is nog voldoende ruimte.
Aanmelden kan via: www.esdalcollege.nl/doemiddagen
Stagiaires
Juf Chantal Neef is maandag 5 februari begonnen met haar LIO (leraar in opleiding), zij
zal iedere maandag, dinsdag en woensdag groep 1/2 lesgeven. In juni sluit zij haar LIO
af. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bij Juf Chantal en Juf Trea terecht.
Luc Hummel komt twee dagen in de onderbouw stagelopen vanaf 15 februari.
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
22 februari 2018.

Cito periode
De Cito periode is afgerond. De periode van analyseren volgt. Dit doen we in de klas en
op schoolniveau. In de klas kijken we per kind wat goed gaat en welke doelen ze nog
niet beheersen. Dat wat niet wordt beheerst, wordt opnieuw aangeboden. Op schoolniveau kijken we naar de groepen en de resultaten, dit gaan we tijdens de trendanalyse
bijeenkomst plenair bekijken, analyseren en vervolgens samen acties wegzetten.
Voorlopig advies VO voor de kinderen van groep 7
De kinderen van groep 8 horen binnenkort waar ze volgend jaar heen gaan. Ze gaan zich
aanmelden voor een nieuwe school. De ouders van de kinderen van groep 7 ontvangen
een voorlopig advies. Dit betekent, dat de ouders van de kinderen van groep 7 een
richtlijn krijgen voor de eventuele vervolgschool na groep 8 voor hun kind.
Loopspeltoernooi groep 3 en 4
Vrijdag 16 februari vindt het jaarlijkse schoolloopspel plaats voor de groepen 3 en 4. De
kinderen gaan met ouders en leerkracht richting Borger om daar in de Sporthal het spel
te spelen tegen andere scholen binnen onze Gemeente.
Leesvirus groep 5/6
De Leesvirus competitie van groep 5 en 6 is weer begonnen. Jaarlijks nemen
verschillende scholen deel aan het Leesvirus project. Het project stimuleert kinderen om
te gaan lezen. Er worden opdrachten gegeven en de kinderen beantwoorden diverse
vragen over de gelezen boeken. In de bijlage de nieuwsbrief van de bibliotheek.
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Staking en leraren tekort
Woensdag 14 februari doet onze school mee aan de noordelijke staking. Het leraren
tekort, de werkdruk en het weer aantrekkelijk maken van het beroep voor jonge
mensen zijn belangrijke zaken waar we als onderwijsveld aandacht voor willen vragen.
We hopen op uw begrip voor de situatie en tevens hopen we van harte dat het
onderwijs in de toekomst weer rijk wordt aan leraren.
Kiva
De komende periode staan de volgende items centraal binnen Kiva, voor de onderbouw:
Iedereen is uniek! En voor de bovenbouw: Plagen, ruzie of pesten? Deze items komen in
de groepen aan bod, we willen u vragen om thuis ook eens met de kinderen over deze
thema’s te praten. Respect voor elkaar en iedereen in zijn of haar waarde laten zijn
belangrijk om op een goede en leuke manier met elkaar om te gaan.
Oudergesprekken groep 1 en 2
De oudergesprekken van 12, 13 en 15 februari zijn voor de ouders van de kinderen van
groep 3 t/m 8. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 worden uitgenodigd op
maandag 26 maart of dinsdag 27 maart. De kinderen hebben dan de tweede periode
van het schooljaar doorlopen. De juffen geven dan aan hoe de ontwikkeling van de
kinderen verloopt m.b.t. de verschillende leerlijnen.
Met vriendelijke groet, ook namens het team, Henriët Kamies
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