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Belangrijke data
8 november

11 november
16 november
17 november
17 november
22 t/m 25 november
25 november
27 november
3 december
3 december
7 december
23 december
24 december

Studiemiddag team.
Kinderen om 12.00
uur vrij
Sint Maarten
MR vergadering
AC vergadering
Start Schoolfruit
10minutengesprekken
GMR vergadering
Juf Grietje Roede
jarig
Sinterklaasfeest
Nieuwsbrief 4
Oud papier
Kerstdiner
Start kerstvakantie
om 12.00 uur.

Studiemiddag
Zoals op de kalender in SchouderCom
vermeld staat, heeft het team van ’t
Eenspan maandagmiddag een
studiemiddag. De kinderen zijn om 12.00
uur vrij.
Week van de mediawijsheid
Van 5 t/m 12 november staat de
jaarlijkse week van de mediawijsheid op
het programma. Een onderwerp dat niet
meer weg te denken is uit onze huidige
maatschappij. In alle groepen wordt
volgende week extra aandacht aan dit
thema geschonken. Daarvoor gebruiken
wij het programma Basicly. Basicly is een
online lesprogramma om de kinderen
wegwijs te maken in de 21e-eeuwse
vaardigheden.

Lezen
Dit schooljaar zijn we gestart met een
nieuwe methode voor technisch en
begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8.
We hebben gekozen voor de methode
“Blink”. Deze methode biedt zowel
technisch als begrijpend lezen aan. In de
ouderbouw wordt daarbij
verhoudingsgewijs meer aandacht
besteedt aan technisch lezen. In de
bovenbouw staat het begrijpend lezen
meer centraal. Mocht u meer info over
deze methode willen, kunt u op deze link
klikken. Er wordt een aantal thema’s per
jaar aangeboden. Bij elk thema hoort ook
een leesboek. Dit boek krijgt uw kind aan
het eind van het thema mee naar huis.
Ook ontvangt u bij elk thema van de
leerkracht een ouderbrief met leuke tips
en ideeën om thuis te doen.
Kanjertraining
Obs ’t Eenspan maakt voor de sociaal
emotionele ontwikkeling gebruik van de
methode “Kanjertraining”. In elke
nieuwsbrief krijgt u van ons de nodige
informatie over deze methode. De
informatie is te lezen in de bijlage.
Benoeming nieuwe schoolbestuurder
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u
een schrijven aan van de raad van
toezicht van Openbaar onderwijs Emmen.
Dit schrijven gaat over de nieuw
benoemde schoolbestuurder.

Sport inventarisatie Gemmen Emmen
Elke twee jaar doen wij
Buurtsportcoaches van de gemeente
Emmen een Sport inventarisatie. Wij
doen dit om antwoord te krijgen op een
aantal vragen. Wij willen graag weten
hoeveel kinderen er lid zijn van een
sportvereniging, Wij willen graag weten
of de kinderen een zwemdiploma
hebben en hoeveel zwemdiploma´s ze
hebben. Daarnaast willen wij graag
weten met welke sporten de kinderen
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graag kennis willen maken. Wij
verwerken de gegevens anoniem en
zullen geen individuele acties uit zetten.
Binnenkort komen wij ook langs ´T
Eenspan om de sport inventarisatie af te
nemen.
Mocht uw kind niet sporten of niet in het
bezit zijn van een zwemdiploma weet
dan dat wij op verschillende manieren
kunnen helpen. Wij kunnen mee denken
en zoeken naar een geschikte
vereniging. Ook kunnen we financieel
helpen door middel van een aanvraag
bij het Jeugdfonds sport en cultuur. Wij
vinden het belangrijk dat elk kind de
kans krijgt om te sporten en willen daar
graag bij helpen.
Schoolmelk
Afgelopen week zijn we gestart met het
Schoolmelk project. Maar liefst 20 weken
lang krijgen we twee keer per week melk
aangeboden. De “drinkdagen” zijn
donderdag en maandag.
Schoolfruit
Dit schooljaar mogen we ook weer
meedoen met het Schoolfruit project.
Tijdens dit project krijgen we drie keer per
week Schoolfruit aangeboden. De start
van het project is in week 46.

Handbaltoernooi
Met maar liefst 4 teams doet ’t Eenspan
mee aan het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi van de gemeente
Emmen. Op woensdag 17 november is het
de beurt aan de jongens. Een week later
mogen de meisjes hun handbalkunsten
vertonen. Succes allemaal!

Camera bewaking
Tijdens de herfstvakantie is er
camerabewaking aangelegd rondom de
school. Deze stap was noodzakelijk
aangezien er sinds de aanleg van het
schoolplein een aantal vernielingen
hebben plaatsgevonden.
Vanzelfsprekend voldoet de installatie aan
alle wettelijke eisen.
Stichting Knip
Op maandag 8 november en donderdag
11 november komen er gastdocenten van
Stichting Knip op school. Zij geven in een
aantal bovenbouwgroepen een les over
geld. De kinderen worden zich hierbij
bewust van de waarde van geld en leren
hiermee om te gaan.
SchouderCom beeldmateriaal
Bij de inschrijving van uw kind wordt altijd
gevraagd naar het gebruik van
beeldmateriaal. Beeldmateriaal kan op
school voor verschillende doeleinden
gebruikt worden.
Nu is er in SchouderCom een mooie
functionaliteit die dat voor ons goed kan
registreren. Wij willen u vragen om deze
registratie in SchouderCom in te vullen.
Dat kan op twee verschillende manieren:
 Op de desktop: via Mijn gegevens
 In de App: via Meer > Privacy en
overige vragen
Wij zien dan in één overzicht waar wij het
beeldmateriaal voor kunnen gebruiken.
Alvast bedankt voor het invullen.
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Podiumstukken
Op school maken we zo nu en dan
gebruik van een aantal podiumdelen.
Deze delen staan opgeslagen bij een
ouder in een loods. Helaas is daar nu geen
ruimte meer voor. Ook op school hebben
we helaas geen bergruimte. Heeft u in uw
schuur of wellicht loods ruimte voor het
opslaan van 8 podiumdelen van
ongeveer 1,5x 1 meter? We horen het
graag.

Lampion
Volgende week is het 11 november. We
zijn al heel druk bezig met het knutselen
voor onze lampion.
Willen jullie je kinderen, uiterlijk dinsdag 9
november, een lampion stokje mee
geven voorzien van hun naam?
Groetjes juf Jacqueline en juf Kayol
Voorschool ‘t Eenspan

Nieuws van de Voorschool

Herfst
Inmiddels is het volop herfst. We zien dat
het in de herfst heel mooi weer kan zijn,
maar ook dat het flink kan waaien en
regenen. We hebben op een veldje
vlakbij school heel veel kastanjes en
bolsters (het huisje van de kastanje)
gevonden. Met deze kastanjes kunnen
we goed tellen en spelletjes doen.

Groep 1/Welkom
Afgelopen week is Nico vier jaar
geworden en is naar groep 1 bij juf Gea
gegaan. Nico wij wensen jou heel veel
plezier in groep 1.
Gelukkig hebben we er ook weer een
nieuw vriendje bij gekregen in de groep.
Welkom Nadim! Wij wensen jou heel
veel plezier en gezelligheid bij ons op de
groep.
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