
 

Nieuwsbrief o.b.s. ‘t Eenspan 
www.obs-eenspan.nl 

 
 

 

 

O.b.s. ‘t Eenspan 

Oosterstraat 58 

7822 HG Emmen 

Tel. 0591-659840 

locatieleider@obs-eenspan.nl 

NUMMER 2 

 

01-10-2021 

  

Belangrijke data 
1 oktober  Leerling telling 
4 oktober  voorstelling gr 5-6 in 

Atlas Theater 
5 oktober Dag van de 

leerkracht 
5 oktober Oud papier 
6 oktober Opening 

Kinderboekenweek  
6 oktober AC vergadering 
7 oktober  GMR vergadering  
11 oktober Voorstelling  gr 7-8 

in Atlas Theater 
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie  
17 oktober Juf Monique 

Geenacker jarig  
25 oktober Luizencontrole  
2 november Oud papier 
3 november AC vergadering 
5 november Nieuwsbrief 3 

 

1 oktober telling 

Elk jaar op 1 oktober vindt de leerling 

telling plaats. Op basis van deze telling 

wordt er formatie aan de school 

toegekend. Bij de telling van dit schooljaar 

staan er 229 kinderen ingeschreven op ’t 

Eenspan. Dat zijn er maar liefst 23 meer 

dan vorig jaar.  Een hele grote stijging 

nadat we een aantal jaren te kampen 

hebben gehad met een daling van 

leerling aantallen.  

 

Kinderboekenweek 2021: “Worden wat 

je wil!” 

De Kinderboekenweek 2021 staat in het 

teken van “Worden wat je wil” waarbij 

kinderen alle beroepen kunnen kiezen die 

ze willen en alvast kunnen dromen over 

later.  

De Kinderboekenweek is de grootste 

leesbevorderingscampagne voor kinderen 

in Nederland en heeft als doel zoveel 

mogelijk kinderen te enthousiasmeren om 

boeken te lezen. De Kinderboekenweek 

vindt plaats van 6 t/m 17 oktober 2021. Het 

Kinderboekenweekgeschenk krijgt u in de 

boekenwinkel cadeau bij aankoop van 

ten minste €12,50 aan kinderboeken.  

 

Op ’t Eenspan zullen we woensdag 6 

oktober de Kinderboekenweek feestelijk 

openen op het schoolplein. Alle groepen 

zijn al druk met het instuderen van het 

dansje van Kinderen voor Kinderen. 

Daarna zullen in alle groepen gastsprekers 

vertellen over hun beroep. Er zal worden 

verteld over de meest uiteenlopende 

beroepen! We kunnen al verklappen dat 

we ook een heel speciale gast hebben! 

Komt u ook kijken tijdens de opening op 

het plein woensdag aanstaande om 8.30 

uur wie onze speciale gast is?!  

 

 

Vakantieregeling  

Op de kalender op SchouderCom staan 

de vakanties vermeld. Voor de goede 

orde hierbij een overzicht: 

 

 Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 

 Kerstvakantie: 25 december t/m 9 

januari 

 Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 

februari 

 Goede Vrijdag: 15 april 

 2e Paasdag: 18 april 
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 Meivakantie : 27 april t/m 8 mei (let 

op de vakantie start op 

woensdag!) 

 Hemelvaart: 26 t/m 27 mei 

 2e Pinksterdag: 6 juni 

 Zomervakantie: 16 juli t/m 28 

augustus 

 

Het overzicht is ook te vinden onder het 

kopje “documenten” op SchouderCom 

 

Schoolfruit 

Vorig schooljaar hebben we 

deelgenomen aan het Schoolfruit project 

vanuit de Europese Unie. Ook dit jaar 

hebben we ons weer ingeschreven en zijn 

daarbij weer uitgekozen om mee te doen. 

Dit betekent dat wij vanaf 15 november 20 

weken lang kunnen genieten van allerlei 

soorten fruit. We krijgen dan drie stuks fruit 

in de week aangeboden. Meer info volgt.  

 

 
 

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.  

Studenten 

Elk schooljaar hebben we een aantal 

studenten op ’t Eenspan. Dat zijn 

studenten van de PABO of van de 

opleiding tot onderwijsassistent. Hieronder 

treft u de verdeling van de studenten aan: 

 Groep 1-2A: Danique Wessels 

(onderwijsassistent) 

 Groep 3: Sanne Olde Benneker 

(PABO 3) 

 Groep 4: Roija Mejout 

(onderwijsassistent) 

 Groep 5: Emilie Veenstra (PABO 1) 

 Groep 5-6: Laura Kroeze (PABO 1)  

 Groep 8A: Sem Hindriks (PABO 2) 

 Groep 8B: Britt Beukema (PABO2) 

Halverwege het schooljaar worden de 

studenten opnieuw ingedeeld en gaan 

dan naar een andere groep. In de 

tweede helft van het schooljaar zal 

Hannah Schoonbeek haar lio stage gaan 

afronden. We wensen de studenten een 

hele fijne tijd toe op ’t Eenspan.  

 

Technieklessen groep 7 en 8 

Op vrijdag 24 september zijn de kinderen 

van groep 7 en 8 voor de eerste keer op 

het Esdal College geweest. Zij hebben 

daar les gehad van verschillende 

vakdocenten. Het is de bedoeling dat de 

kinderen elke vrijdag naar het Esdal gaan 

om lessen technologie, techniek of cultuur 

te volgen. Voor de kinderen een mooie 

kennismaking met het voortgezet 

onderwijs en voor school een mooie 

aanvulling op ons lespakket. Het project 

zal het gehele schooljaar duren.  

 

Technieklessen in de groep  

Elke groep krijgt in deze periode een 

middag techniekles aangeboden door 

een aantal PABO 4 studenten. In kleine 

groepjes worden dan leuke opdrachten 

en proefjes uitgevoerd. Een leuke ervaring 

voor de kinderen.  
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Fietsenstalling  

Al geruime tijd hebben we de beschikking 

over een fietsenstalling achter de school. 

Wij willen de kinderen vragen om hun fiets 

daar ook neer te zetten en niet naast de 

gymzaal. De fietsenstalling naast de zaal is 

bedoeld voor gebruikers van de zaal en 

gasten van onze school. 

 

Fietsenkeuring  

Woensdag 13 oktober staat de 

fietsenkeuring voor groep 4 t/m 8 op het 

programma. Elke leerling moet daarom op 

de fiets naar school komen. Een aantal 

vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland 

controleert dan de fiets van uw kind op 

essentiële onderdelen zoals bijvoorbeeld 

remmen en verlichting.  

 

Medezeggenschapsraad nieuws 

De MR heeft op woensdag 29 september 

vergaderd en de volgende zaken stonden 

op de agenda: 

 Mededelingen vanuit de directie 

 GMR 

 Schoolplan/jaarverslag 

 Schoolgids 

 MR-doelen 

 Verkiezingen 

 Veiligheid van het schoolplein 

 Zakelijke ouderavond 

 Rondvraag 

 

We hebben in de vergadering afscheid 

genomen van Karin de Bruijn en haar 

bedankt voor de MR-bijdrage de 

afgelopen periode. Karin is volgens het 

rooster afgetreden en Petra Niewold volgt 

haar op vanuit de personele geleding. 

Vanuit de oudergeleding heeft Joke 

Duursma zich herkiesbaar gesteld. Om ook 

andere ouders de gelegenheid te bieden 

zich verkiesbaar te stellen doet de MR een 

oproep aan alle ouders. Deze volgt nog 

deze week via SchouderCom. 

Mochten er verder vragen/opmerkingen 

zijn, dan horen wij dat graag. We zijn via 

SchouderCom bereikbaar of spreek ons 

gerust aan op het schoolplein. 

MR leden: 

Joke Duursma, Daniël Knol, José van der 

Werf (ouders) 

Gea Sikken, Petra Niewold Henny Ubels 

(personeel) 

 

Hoofdluis 

Na elke vakantie worden alle kinderen 

gecontroleerd op hoofdluis. Dat is elke 

keer weer een hele klus. Deze klus wordt 

geklaard door een aantal zeer actieve 

moeders. De “luizenbrigade” kan nog wel 

wat versterking gebruiken. Wie komt er 

helpen? U kunt zich opgeven door een 

SchouderCom bericht te sturen naar de 

mailbox van de luizencontrole.  

 

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.  

 

Typeles 

Op 14 oktober start De opleidings Centrale 

(DOC) met het geven van typeles voor de 

kinderen van groep 6,7 en 8  op ’t 

Eenspan. Een aantal kinderen heeft zich 

hier voor al op gegeven. Mocht uw kind 

alsnog belangstelling hebben voor het 

volgen van de cursus kunt u kijken op 

www.deopleidingscentrale.nl voor meer 

informatie.  

 

 

 

 

 

 

http://www.deopleidingscentrale.nl/
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Nieuws van de Voorschool  

Hierbij het laatste nieuws van de 

voorschool:  
Dag van de leidsters 

Dank jullie wel voor alle lieve woorden, 

mooie en lekkere cadeautjes en alle 

fantastische geknutselde medailles!!  

 
Dit ben ik! 

Zo langzamerhand sluiten we dit thema 

alweer af. We hebben met een spiegel 

naar ons gezicht gekeken. Ook hebben 

we geroken met onze neus. We hebben 

een rijpe banaan, een sinaasappel, een ui 

en knoflook geroken. Maar ook zeep en 

parfum. En die laatste twee waren 

natuurlijk het lekkerste. 

Onze tanden hebben we ook gepoetst, 

want dat hoort er ook bij. De moeder van 

Bram Nieborg uit groep 1/2b had 

allemaal mooie kleine tandenborstels en 

tandpasta voor ons. Dank je wel Inge.  

 
Reuzen en kabouters 

Het volgende thema is: Reuzen en 

kabouters. Met dit thema gaan we het 

verschil zien tussen GROOT en klein. 
Ook sluit dit thema mooi aan op de herfst 

die rustig aan begonnen is. 

 
Afscheid 

We hebben inmiddels afscheid genomen 

van Milo. Hij is alweer vier jaar geworden 

en gaat nu naar juf Gea. Milo wij wensen 

jou heel veel plezier in groep 1. 

 
Groetjes juf Jacqueline 

Voorschool ‘t Eenspan 

 

 


