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Start nieuwe schooljaar
Op maandag 17 augustus zijn we weer
gestart met een nieuw schooljaar. We
hopen er samen een goed schooljaar van
te maken. Hoe het jaar er uit gaat zien is
natuurlijk best wel spannend. We
proberen ondanks alles zoveel mogelijk
activiteiten door te laten gaan. Dit kan
wellicht in aangepaste vorm zijn.
Covid-19
Helaas is het Covid-19 virus nog niet
onder controle. Vanuit het RIVM zijn er
richtlijnen opgesteld hoe om te gaan
klachten. Deze richtlijnen zijn in eerste
instantie bedoeld voor de eigen
gezondheid van de kinderen. Niet minder
belangrijk is ook dat deze richtlijnen
opgesteld zijn voor de gezondheid van
anderen. In dit geval ook voor de
gezondheid van onze leerkrachten! In het
najaar steekt altijd ook het
verkoudheidsvirus de kop op. Een
leerkracht die verkouden is, moet thuis
blijven en zich laten testen. De leerkracht
is dan zo een aantal dagen uit de roulatie.
Zoals u ook weet, is het vinden van
invalkrachten nog steeds een enorm
probleem. Mocht een leerkracht thuis
moeten blijven in verband met
verkoudheidsklachten, kan het zijn dat de

klas ook naar huis gestuurd moet worden.
In het uiterste geval kan dat ook op de
eerste ziektedag van de leerkracht
gebeuren. Dat is voor alle betrokkenen
erg vervelend. Laten we hopen dat dit niet
gaat gebeuren.
We willen u daarom met klem vragen u
aan de opgestelde richtlijnen te houden!
Mocht uw kind langer dan twee dagen
thuis blijven kunt u in overleg met de
leerkracht huiswerk ophalen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
een tweetal “beslisbomen” die u kunt
hanteren om te kijken of uw kind thuis
moet blijven.
SchouderCom
Zou u willen controleren of uw gegevens
in SchouderCom nog juist zijn? Deze
gegevens worden niet automatisch door
de school bij gewerkt. U kunt deze
gegevens zelf bijwerken. Het gaat dan
vooral om de verschillende
telefoonnummers. Het is voor ons handig
om in geval van nood snel iemand te
kunnen bellen. U kunt in SchouderCom
zelf aangeven voor wie de nummers
zichtbaar zijn.
Typeles
Voor de kinderen in de bovenbouw
bestaat de mogelijkheid om typeles op
school te volgen. Meer informatie in de
bijlage van deze nieuwsbrief.
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Omgekeerde 10-minutengesprekken
Het schooljaar zijn we begonnen met de
omgekeerde 10-minutengesprekken. Deze
gesprekken zijn bedoeld om kennis te
maken met de leerkracht en
bijzonderheden over uw kind te delen.
Veel ouders hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. Het team
heeft deze gesprekken als zeer positief
ervaren.
Informatieavond
In verschillende groepen werden in het
verleden informatie avonden gehouden.
Deze gaan dit jaar om de welbekende
redenen niet door. We zijn als team aan
het kijken hoe we de informatie bij u
kunnen krijgen. We houden u op de
hoogte.
Snappet
Zoals u in de berichtgeving voor de
zomervakantie heeft gelezen, zijn we in de
groepen 5 t/m 8 gestart met Snappet. Elke
kind heeft de beschikking over een
Chromebook en verwerkt de rekenlessen
digitaal. De mogelijkheden van Snappet
zijn groot.
In het kort ziet de werkwijze van Snappet
er als volgt uit:
De leerkracht geeft tijdens de les een
vaste instructie vanuit de methode. Dit
wordt gedaan met behulp van het
digibord en andere benodigde materialen.
De verwerking (de opgaven) doen de
leerlingen via het Chromebook en niet
meer in het schrift. De leerling ziet
hierdoor meteen of hij/zij het goed of fout

doet. De leerling kan de opdracht meteen
verbeteren.
De leerkracht werkt met het Snappet
dashboard, waar de voortgang direct
bijgehouden kan worden hoe de
leerlingen werken. De leerkracht kan
hierdoor direct feedback geven op de
opdrachten die er gemaakt worden.
Naast de basislessen werken de kinderen
ook aan hun eigen leerdoelen, deze
worden op niveau gegeven. Maak je een
opgaven goed, dan worden de volgende
opdrachten lastiger. Vind je de
opdrachten nog wat lastiger, dan gaan de
opdrachten weer wat makkelijker. Zo
wisselen de opdrachten zich af.
Voordelen van Snappet
 De leerlingen krijgen meteen
feedback op wat ze doen.
 Meer individuele differentiatie
mogelijk.
 Direct inzicht in de leervoortgang
van de klas en individuele
leerlingen.
 Meer tijd voor instructie,
voorbereiding en remediëring door
de snelle feedback van het
Chromebook
Op dit moment verwerken we de
rekenlessen via Snappet en zijn aan het
kijken hoe we dit verder gaan uitbreiden.
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Gymlessen
Met de start van het schooljaar zijn ook de
gymlessen weer gestart. Twee keer per
week krijgen de kinderen een gymles
aangeboden door de leerkracht of
studenten van het Drenthe College. Het
rooster van de gymlessen is te vinden op
SchouderCom. Zou u er voor zorg willen
dragen dat de kinderen gymkleren bij zich
hebben? Ook hebben we de kinderen er
op geattendeerd dat haren in een staart
vast moeten en het dragen van sieraden
tijdens de gymles niet mag. Dit kan
gevaarlijke situaties veroorzaken.
Studenten
Zoals elk schooljaar zullen er ook dit jaar
weer studenten op ’t Eenspan komen. Dit
zijn studenten van de PABO of van de
opleiding tot onderwijsassistent.
Cito toetsen
Volgende week gaan we starten met het
afnemen van de CITO toetsen. In de
groepen 4 t/m 8 worden dan de toetsen
van het einde van vorig schooljaar
afgenomen. We nemen de volgende
toetsen af:
 Lezen
 Rekenen
 Spelling
 Begrijpend lezen
Voor ons is dit een heel mooi startpunt
om te kijken waar de kinderen staan. Met
deze gegevens gaan we kijken waar we de
kinderen nog extra bij moeten
ondersteunen. De toetsen worden op de
ochtenden afgenomen. In groep 8 wordt
de Entreetoets afgenomen in plaats van
de eind toetsen van groep 7.

Fietsenstalling
Afgelopen week zijn de fietsenrekken van
het schoolplein gehaald. Dit is de eerste
actie geweest om tot realisatie van het
nieuwe schoolplein te komen. We willen
de kinderen vragen om hun fiets nu aan
de zijkant van de school te stallen in de
nieuw gecreëerde fietsenstalling. De
fietsenstalling buiten het hek is bedoeld
voor fietsen van gasten.
Schoolplein
Het gaat er dan toch eindelijk van komen:
de start van het nieuwe schoolplein! Zoals
het nu lijkt, gaan we half oktober starten.
Aan het eind van deze maand hopen we
alle financiële middelen definitief rond te
hebben. Als alles rond is, presenteren we
de plannen aan u.
Parkeren Oostermarke
Vanaf 14 september wordt er bij de
Oostermarke gestart met het installeren
van warmtepompen. Consequentie
hiervan is dat grote delen van de
parkeerplaatsen bij de Oostermarke
afgesloten zijn. Zou u daarom zoveel
mogelijk de kinderen op de fiets naar
school willen brengen/laten komen? Het
zal zeker enige overlast veroorzaken. We
vertrouwen op uw begrip en
medewerking.
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Nationale sportweek
Van 18 t/m 27 september vindt de
jaarlijkse Nationale Sportweek plaats.
Emmen is één van de host-city’s dit jaar.
Daarvoor is een leuk promotiefilmpje
gemaakt. Het filmpje is te bekijken via
deze link. Een deel van het filmpje is
opgenomen op ons schoolplein. Tijdens de
Nationale Sportweek zullen we tijdens de
gymlessen o.a. clinics aangeboden krijgen.

Foldermateriaal
De kinderen krijgen de eerste weken
regelmatig foldermateriaal mee naar huis.
Het gaat dan om bijvoorbeeld educatieve
materialen, abonnementen, etc.

BSO een lokaal erbij heeft gekregen. De
vrijgekomen ruimte wordt dan ook goed
gebruikt door de kinderen. Ook hebben
we mooie schilderijen gemaakt om het
lokaal te versieren.
Nieuw thema
De komende weken gaan we beginnen
met een nieuw thema: Knuffels.
Bij knuffels hoort aaien met je handen en
op je wangen, lief zijn voor elkaar en
vrienden worden. Ook gaan we het
hebben over naar bed gaan en opstaan.
Wat doe je voordat je gaat slapen? En als
je wakker wordt?
De kinderen mogen hun knuffel van huis
meenemen.
Groetjes juf Jacqueline en juf Nathalie
Voorschool ‘t Eenspan

Nieuws van de Voorschool
Welkom terug!
Wat fijn om jullie allemaal na de
zomervakantie weer te zien. En wat is
iedereen flink gegroeid in de vakantie! We
hebben voor de vakantie afscheid
genomen van Madelief, Merel en Akif. Ze
zijn allemaal vier jaar geworden en zitten
nu in groep 1. We wensen jullie daar heel
veel plezier!
Nieuw lokaal
De afgelopen twee weken hadden we nog
geen thema maar hebben we ons
vernieuwde lokaal verkend. We hebben
wat meer ruimte gekregen doordat de
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