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NUMMER 2 

 

2 oktober 2020  

  

Belangrijke data 
6 oktober  Oud papier 
12 t/m 16 oktober Herfstvakantie  
19 oktober Luizencontrole  
20 oktober  Herkeuring fietsen  
20 oktober  Voorstelling groep 7 

en 8 in Atlas Theater 
27 oktober Voorstelling groep 3 

en 4 in Atlas Theater 

 
Schoolplein 
WE GAAN STARTEN!!!!!!  
Op maandag 12 oktober wordt er een 
start gemaakt met het schoolplein. Het 
lijkt of het heel lang geduurd heeft 
voordat er eindelijk iets ging gebeuren. Als 
u het nieuws rondom het plein een beetje 
in de gaten heeft gehouden, weet u dat er 
op de achtergrond veel werk verzet is. Om 
u toch kort mee te nemen in het proces 
hieronder een korte samenvatting. 
 

 Eind schooljaar 2018-2019 lag er 
een ontwerp voor het nieuwe 
schoolplein. Dit ontwerp was 
kostentechnisch niet haalbaar. Ook 
het onderhoud was niet te 
realiseren. Dit was bekend in 
september 2019. 

 In oktober 2019 is er contact 
gezocht met een lid van de 
werkgroep die bezig is geweest 
met het plein.  

 Na een aantal gesprekken bleek 
dat er een project aan zat te 
komen voor het realiseren van een 
nieuw schoolplein. Daarvoor werd 
een pilot school gezocht. Voor het 
project moest subsidie 

aangevraagd worden bij de 
provincie Drenthe.  

 In december zijn met de 
samenwerkende organisatie de 
eerste gesprekken gevoerd voor 
de pilot. De organisaties waarmee 
gesprekken zijn gevoerd zijn: IVN, 
Sport Drenthe en Kunst & Cultuur 
Drenthe. 

 Vanuit het geschreven projectplein 
is een viertal bedrijven 
aangeschreven om een nieuw 
schoolplein te ontwerpen waarbij 
sport, natuur en kunst & cultuur 
naar voren kwamen. Dit proces is 
door Covid-19 iets vertraagd.  

 In juni 2020 is er een definitieve 
keuze gemaakt voor een ontwerp 
en een aannemer. De keuze is 
gevallen op Dolmans Landscaping.  

 Op 29 juni is de samenwerking met 
Dolmans Landscaping definitief 
bekrachtigd.  

 De periode van 29 juni tot nu is 
gebruikt om het ontwerp definitief 
te maken, maar ook de financiën 
volledig rond te krijgen. Daarbij is 
nog een aantal fondsen 
aangeschreven. Die aanvragen 
lopen nog. Toch hebben we 
besloten om te gaan starten! 
 

U ziet, dat het best wel wat tijd gekost 
heeft om het volledige plan en de 
financiën rond te krijgen.  
Het plein zal in fases aangepakt worden.  
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Dat betekent wel dat we zo nu en dan 
overlast zullen hebben, maar we krijgen er 
wel heel iets moois voor terug. Het 
ontwerp zal in de bijlage van deze 
nieuwsbrief toegevoegd worden. Wilt u 
het ontwerp in het groot zien, dan is deze 
vanaf maandag te zien. Hij hangt namelijk 
op het raam van de personeelskamer.  
 
Gift van Belangvereniging Oud Emmen 
Op maandag 28 september werden we 
verrast door de Belangenvereniging Oud 
Emmen. We kregen een cheque van maar 
liefst €3000,-. Vanwege het winnen van 
een straatprijs een aantal jaren geleden 
mocht er nog een bedrag besteed worden 
voor een mooi initiatief in de buurt. De 
Belangenvereniging vond ons nieuwe 
schoolplein een prachtig initiatief en heeft 
ons een mooie cheque overhandigd. 
Vanzelfsprekend zijn we hier heel blij 
mee. 

 
 
Statiegeldactie  
Een extra actie om de laatste financiële 
middelen bij elkaar te krijgen is een 
statiegeld actie. Bij de Jumbo aan de 
Weerdingestraat hangt naast de 
flessenautomaat een brievenbus. U kunt 
daar uw flessenbon in deponeren. De 
opbrengst van deze actie gaat 

rechtstreeks naar speeltoestellen op het 
schoolplein. De flyer is te vinden in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. De 
startdatum wordt later bekend gemaakt.  
 
Covid-19 
We volgen waarschijnlijk allemaal het 
nieuws rondom het Covid-19 op de voet. 
Het virus laait zoals u weet weer op. We 
horen nu ook in Emmen meer geluiden 
van positief geteste mensen. De nieuwe 
maatregelen volgen elkaar nu weer snel 
op. Voor de kinderen op school heeft dat 
tot nu toe weinig consequenties.  We 
blijven aandacht houden voor extra 
hygiëne. Gelukkig kunnen zij elke dag naar 
school. Voor de volwassenen gelden 
andere maatregelen zoals bekend. De 
belangrijkste voor onze school zijn: 

 houd zoveel mogelijk (ook buiten) 
1,5 meter afstand; 

 ouders zijn alleen welkom op 
afspraak in school; 

 blijf bij klachten thuis en laat 
je testen; 

 was vaak je handen en hoest en 
nies in je elleboog;  

 schud geen handen. 

Om het aantal volwassen in school te 
beperken hebben we de 10-
minutengesprekken die volgende week 
gepland stonden tot een nader te bepalen 
tijdstip uitgesteld. Wel krijgt u van de 
leerkracht volgende week een uitdraai van 
de cito uitslagen. Er volgt zeker een 
moment om met de leerkracht hierover 
van gedachten te wisselen.  
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Inmiddels is ook al een aantal 
leerkrachten op ’t Eenspan getest. 
Gelukkig zijn deze testen allemaal negatief 
geweest. Het testen van leerkrachten 
heeft wel tot consequentie dat de 
leerkracht afwezig is. Tot op heden 
hebben we dat nog altijd kunnen oplossen 
met invalkrachten of collega’s. Mocht dat 
niet lukken, zullen we helaas genoodzaakt 
zijn om een klas thuis te laten. Dat zou 
ook op de eerste ziektedag van de 
leerkracht kunnen zijn. Voor deze klas 
zullen we dan het thuisonderwijs weer op 
pakken. We zullen er alles aan proberen 
te doen om het primaire proces door te 
laten gaan. Als we ons allemaal aan de 
gemaakte afspraken houden, dragen we 
allemaal ons steentje bij.  

Fietsenstalling 
In de zomervakantie is de fietsenstalling 
verplaatst naar de achterkant van de 
school. Bij de gymzaal staat nu nog 1 klein 
fietsenrek. Dit rek is bedoeld voor gasten 
van school en mensen die gebruik maken 
van de gymzaal. Het is de bedoeling dat 
de kinderen hun fiets in de nieuwe 
fietsenstalling zetten en dus niet in het 
kleine rekje bij de sporthal. Vanaf de 
nieuwe fietsenstalling is er een 
rechtstreekse doorgang naar het plein 
gecreëerd.  
 

Fietsencontrole 
Op maandag 28 september heeft de 
jaarlijkse fietsencontrole plaatsgevonden. 
Een aantal vrijwilligers van VVN heeft in 
totaal 79 fietsen van de kinderen van 
groep 3 t/m 8 getest. De volgende 
“uitslag” kwam hier uit rollen: 

 51 fietsen zijn “oké”  

 17 fietsen zijn om verschillende 
redenen afgekeurd 

 11 fietsen zijn goedgekeurd als 
“dagfiets”. (van deze fietsen 
werkte de verlichting niet) 

Op dinsdag 20 oktober zal er een 
herkeuring uitgevoerd worden. Deze 
keuring wordt gehouden voor de kinderen 
wiens fiets afgekeurd was of niet in de 
gelegenheid waren de fiets mee te 
nemen.  
 
Deo bij gymles 
De kinderen in de bovenbouw willen zich 
graag even opfrissen na de gymles. 
Douchen is daarbij niet verplicht. Veel 
kinderen nemen daarvoor deodorant 
mee. Wij raden daarvoor wel een roller 
aan in plaats van een spuitbus. Veel 
spuitbussen in een kleine ruimte zoals een 
kleedkamer geven voor veel kinderen een 
erg benauwd gevoel. Alvast dank voor de 
medewerking. 
 
Parkeren Oostermarke 
In een vorige nieuwsbrief is gemeld dat de 
parkeerplaats bij de Oostermarke 
gedeeltelijk afgesloten is in verband met 
werkzaamheden. Wij vragen u of u daar 
rekening mee wilt houden en alleen te 
parkeren op de plekken die daarvoor 
bedoeld zijn. Parkeren bij de Oostermarke 
kan alleen in de vakken en niet langs de 
“gele lijn”. Het advies is dan ook om 
zoveel mogelijk op de fiets te komen.  
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Schoolfruit 
Soms komt er een te leuk project langs 
om te laten schieten. In dit geval is dat het 
Schoolfruit project. Voor dit project is ’t 
Eenspan ingeloot. Vanaf 9 november 
krijgen we maar liefst 20 weken lang, drie 
dagen per week gratis schoolfruit 
aangeboden. Meer informatie volgt te 
zijner tijd.  
 
Mathilda 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 
informatie aan van de bibliotheek over 
nieuwe leesboeken voor kinderen.  
 
Nieuws van de Voorschool  
Knuffels 
Hier weer een nieuwe nieuwsbrief. We 
hebben de afgelopen weken gehad over 
het thema “knuffels”. Iedereen heeft wel 
een keer zijn eigen knuffel meegenomen 
om te laten zien aan ons. Sommige 
kinderen nemen hem trouw iedere dag 
mee. En voor de kinderen die geen knuffel 
mee hebben, had juf een hele grote bak 
vol met knuffels staan.  
We hebben het gehad over naar bed 
gaan, wat doe je dan allemaal eerst 
voordat je gaat slapen? De kinderen 
konden dit heel goed vertellen. De pyjama 
moet dan aan, de tanden worden 
gepoetst en natuurlijk wordt er door de 
papa’s en/of mama’s een verhaal 
voorgelezen. En soms zelfs een 
slaapliedjes gezongen. We hebben ook al 
heel veel verhalen 
gehoord, gezien 
en gelezen over 
knuffels en slapen. 
Tot aan de 

herfstvakantie blijven we nog met dit 
thema werken. 
 
Nieuw vriendinnetje 
Sinds een aantal weken hebben we ook 
een nieuw vriendinnetje bij ons op de 
groep mogen verwelkomen. Welkom 
Carice! We wensen jou heel veel plezier 
en gezelligheid bij ons op de groep. 
 
Nieuw thema 
We zijn nog aan het knutselen om onze 
mooie zachte ‘knuffelbeer’ af te maken. 
Maar na de herfstvakantie gaan we 
beginnen met een nieuw thema. Het 
thema “Regen”. Dit past wel een beetje bij 
deze tijd van het jaar. We gaan luisteren 
naar de regen, maar ook zelf de regen 
voelen. En welke kleren trek je eigenlijk 
aan wanneer het regent? Ook sluit het 
seizoen de herfst hier mooi bij aan. 
 
Het zou fijn zijn wanneer het regenachtig 
weer is de kinderen laarzen bij zich 
hebben. (Aan hebben.) En wanneer het 
nou heel erg regent willen sommige 
kinderen misschien wel hun mooie 
regenjas en/of paraplu mee nemen en 
laten zien. 
  
Groetjes Jacqueline, Nathalie en Josefine 
Voorschool ‘t 
Eenspan 
 

 

 
 


