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In deze nieuwsbrief
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Voortgezet
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Informatieavond
de Speulstee
Rijrichting

Voortgezet onderwijs
Esdal College
ESDAL INFORMATIEF
informatieavond voor leerlingen in groep 8 en hun ouders/verzorgers
4 november
2019

Boermarkeweg
(Emmen)

mavo/havo

19.00 uur

5 november
2019

Oosterstraat
(Emmen)

havo/vwo, gymnasium

19.00 uur

5 november
2019

Esdal Vakcollege
Emmen

vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg,
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg/mavo

19.00 uur

13 november
2019

Oosterhesselen

mavo/havo, vmbo-basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg

19.00 uur

14 november
2019

Borger

mavo/havo, vmbo-basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg

19.00 uur

19 november
2019

Klazienaveen

mavo/havo, vmbo-basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg

19.00 uur

Meer informatie vindt u op: www.esdalcollege.nl
Hondsrug College
Voorlichtingsavonden van het Hondsrug College worden gehouden op 12 november a.s.
Op 5 februari houdt het Hondsrug College een open dag. Meer informatie vindt u op:
www.hondsrugcollege.nl
Carmel College
Op woensdag 6 november heeft het Carmel college een informatieavond tussen 19.30
en 21.30 uur. Op de website van Carmel vindt u meerdere informatie- en
doemomenten. www.carmelemmen.nl
RSG Ter Apel
RSG Ter Apel en Ubbo Emmius (Stadskanaal) geven in Musselkanaal gezamenlijk
voorlichting voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. Tijdens deze voorlichting
geven we algemene informatie over het voortgezet onderwijs én specifieke informatie
over onze scholen. Op 20 november vindt onze voorlichting plaats in het gebouw van de
St. Antoniusschool/De Musselhorst. Op 21 november houden we dezelfde voorlichting
in het gebouw van CBS De Lindenborgh. Het programma duurt van 19.00 – 21.15 uur.
U kunt zich tot 15 november inschrijven voor deze voorlichting via http://www.vomarkt.nl/. Om ervoor te zorgen dat we beide avonden ongeveer evenveel bezoekers
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hebben, hebben we een indeling gemaakt:
Op 21 november verwachten we de ouders/verzorgers van leerlingen van
Op de Zandtange, De Lindenborgh, De Verbindingsweg, Rehoboth, de Aanloop, de
Wegwijzer en de Westhoek.
Mocht u verhinderd zijn op de betreffende avond, dan kunt u zich inschrijven voor de
andere avond.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
7 november 2019.

Informatieavond de Speulstee
Dinsdag 5 november organiseren de medewerkers van de Speulstee een
informatieavond. Deze avond start om 19.00 uur. Mocht u interesse hebben, dan bent u
van harte welkom.
Spooktocht
In de bijlage een uitnodiging voor de spooktocht op 25 oktober.
Rij-richting Wilhelminalaan
In verband met de drukte ’s morgens en ‘smiddags met halen en brengen van alle
kinderen van twee scholen en de voorschool, vragen we alle ouders om vanaf het
Zuiderdiep de Wilhelminalaan in te rijden, om vervolgens via de Rooilaan of het
Noorderdiep weer richting huis te rijden. Wanneer iedereen dezelfde richting op rijdt,
voorkomen we onnodig oponthoud. En is de verkeersituatie overzichtelijker.
Filmvoorstelling voor kinderen in de herfstvakantie
Op vrijdag 25 oktober in Cultureel Centrum no. 11, Zuiderdiep 505, 7876 BE,
Valthermond worden twee filmvoorstellingen georganiseerd. Het entree is € 4,- p.p.
incl. ranja voor kinderen. Opgave is gewenst maar niet noodzakelijk. Dit kan via
info@ccno11.nl 1e filmvoorstelling om 14.30 uur: SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK
2e voorstelling om 19.30 uur : KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK
De kinderen ontvangen op school nog een flyer.
TSO de Lunchclub
Voor het team van de tussenschoolse opvang zijn we op zoek naar iemand, die
af en toe een keertje wil invallen. Ga je graag om met kinderen en lijkt het leuk
om gezellig tussen de middag een broodje met ze te eten op school? Dan is dit
misschien een leuke vrijwilligersbaan, waarbij per invalbeurt ook een kleine vergoeding
op je ligt te wachten.Voor meer informatie of aanmelden graag even contact opnemen
met Gerda Toussain, tel. 0620917714 of via de mail g.toussain@opoborger-odoorn.nl.
Uiteraard is het ook mogelijk om een keertje vrijblijvend mee te
draaien om te kijken wat het precies inhoudt.
Logopedist Rianne Gerding
Vanwege vraag en aanbod van logopedie, gaat Rianne Gerding, de logopedist op school
van maandagmorgen naar vrijdagmorgen en middag. Mocht uw kind in aanmerking
komen voor logopedie dan is dat op school mogelijk. Rianne is van Logopediscch
centrum Emmen en geeft vanaf de herfstvakantie logopdie op de vrijdag.
Juf Coby jarig
Donderdag 24 oktober is juf Coby jarig. We feliciteren haar alvast en wensen haar een
hele fijne verjaardag.
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Erfgoed
Vanuit kunst en cultuur ontvangen alle combinatiegroepen materialen voor erfgoed
lessen. In de onderbouw is aandacht besteed aan speelgoed en voedsel, in groep 5-6
aan de omgeving met o.a. de Hunebedden. Groep 7 en 8 krijgen na de herfstvakantie
een workshop ´Ontdek de ijstijd´.
Schoonmaakavond
De schoonmaakavond van maandag 28 oktober gaat niet door.
Kentalis
Dinsdag 29 oktober schuift Kentalis aan bij de teamvergadering. We onderzoeken of we
een samenwerking aan kunnen gaan, om kinderen met taal- en spraakmoeilijkheden
beter te kunnen begeleiden. Daarnaast zou het betekenen dat we ons meer en
intensiever richten op woordenschat, begrip en ontwikkeling van taal en begrijpend
lezen. Iets waar alle kinderen voordeel van hebben.
Op reis
Het thema van de Kinderboekenweek hebben we gebruikt om lessen vorm te geven. Zo
ook het leren van en over de natuur. Kinderen zijn het bos in geweest met de
boswachter en hebben voor de school gewerkt in en aan de tuin en het insectenhotel.
Tevens hebben ze geleerd over de Drentse wildernis. Dieren in het wild in Drenthe, zoals
de wolf, de zwarte ooievaar, de bever en de das. Hierover volgen ook nog presentaties
van landschapsbeheer Drenthe. Het thema na de herfstvakantie is: Feesten!
Oud papier
Zaterdag 26 oktober wordt het oud papier gehaald. In de bijlage vindt u de lijst van dit
schooljaar. Alleen voor 28 december zoeken we nog twee mensen.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Dagelijks werken we aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. We leggen
de nadruk op gewenst gedrag. We stimuleren en complimenteren een positieve houding
en positief gedrag. Daarnaast geven we aan wat we wel en niet van kinderen
verwachten. Thema’s die aan de orde komen in de klas komen terug in de
nieuwsbrieven SEO sociaal emotionele ontwikkeling, zodat u ook thuis weet waarover
gesproken wordt en dit thuis ook kunt bespreken. Deze nieuwsbrieven ontvangt u een
aantal keren per jaar bij deze nieuwsbrief. Wanneer kinderen zich op school vervelend
gedragen naar elkaar, dan wordt dit in de klas opgepakt. Lost dit niet op, dan volgt een
gesprek met de schoolleider en indien nodig met de ouders. Ons doel is, dat iedereen
met respect voor elkaar met elkaar omgaat en dat ieder kind met plezier naar school
gaat.
In de bijlagen vindt u de tweede nieuwsbrief SEO, voor onder- en bovenbouw.
Nieuwe vloeren
In de herfst- en kerstvakantie krijgen we nieuwe vloeren in de lokalen aan de voorkant
van de school, de linoleum vloer in de hal wordt vervangen en in de w.c.’s komen
nieuwe gietvloeren. De vloer van de teamkamer wordt ook vernieuwd.
Tussenevaluatie periodeplannen
In november vindt de evaluatieplaats van de gestelde doelen nav de resultaten van de
laatste cito toetsen. We proberen bij alle leerlingen zo goed mogelijk de leerlijnen en de
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leerdoelen te behalen. Dit betekent soms dat doelen herhaald worden aangeboden
door de leerkracht. Dit gebeurt d.m.v. groeps- en/of individuele instructie, de leerkracht
doet dit op basis van de goede relatie met de leerlingen. Als kinderen ontdekken dat ze
de leerstof begrijpen en ‘het werk’ goed kunnen maken, verhoogt het leerplezier en de
uitdaging (competentie) om zelf (autonomie) aan de slag te gaan. Van belang hierbij is
dat kinderen de motivatie, concentratie en het doorzettingsvermogen hebben om te
willen leren. Dit zijn voorwaarden m.b.t een goede werk- en leerhouding. Deze zaken
spelen ook een hele belangrijke rol bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Naast het cognitieve vermogen en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling,
is de werkhouding ook van groot belang. Dit speelt namelijk een grote rol bij het tot
stand komen van het advies dat we als basisschool geven m.b.t. het niveau van plaatsen
in het voortgezet onderwijs. Juf Marieke en meester Frank hebben de eerste
gesprekken m.b.t het te geven advies met de ouders van de kinderen van groep 8
gevoerd.
Muziekimpuls
Maandag 4 november komt Mathijs Zuidema de vierde muziekimpuls lessen geven aan
alle kinderen.
BHV
In november krijgen een aantal leerkrachten de herhalingcursus en e-learning
bedrijfshulpverlening. Naast brandoefeningen, verbanden leggen bij verwondingen en
reanimatieoefeningen, wordt de theorie omtrent deze thema’s opgefrist.
Schoolontbijt
Donderdag 7 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Alle kinderen
lunchen ’s morgens op school. Er hoeft thuis dan ’s morgens niet worden gegeten. Het
schoolontbijt maakt dat we aandacht besteden aan het ontbijt en het bewust maken
van hoe goed ontbijten is voor kinderen. Zonder brandstof doet de motor het niet zo
goed, dit geldt ook voor kinderen en volwassenen.
Plein blazen / vegen
Zaterdag 9 november staat het plein vegen op de agenda. De oudercommissie heeft
hiervoor een bladblazer aangeschaft. We zoeken een vader (of moeder) die dit apparaat
kan en wil bedienen. De ervaring leert, dat het met deze machine relatief weinig tijd
kost om het plein schoon te blazen. Wanneer u dit wilt / kunt doen, kunt u zich melden
bij de leerkracht, iemand van de oudercommissie of bij Henriët.
Luizencontrole
Na de herfstvakantie vindt de luizencontrole plaats op maandag. Danielle Boelen is
aanspreekpunt mbt het LOT team (luizenopsporingsteam). Er hebben zich nieuwe
moeders aangemeld en het team is weer op volle sterkte.
Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie en is er geen school.
We wensen iedereen een fijne vakantieweek!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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