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Belangrijke data
7 december
23 december
24 december
10 januari
10 januari
10 januari

13 januari

14 januari

Oud papier
Kerstfeest
Start kerstvakantie
om 12.00 uur.
1e schooldag 2022
Luizencontrole
Voorstelling
“Wintergruffalo”
groep 1-2 n Atlas
Theater
Studiemiddag team.
Kinderen om 12.00
uur vrij.
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Sinterklaasfeest

Ondanks alle maatregelen heeft
Sinterklaas de tijd gevonden om vandaag
’t Eenspan te bezoeken. Samen met één
Piet heeft hij alle onderbouwgroepen in
het speellokaal ontvangen. In het
speellokaal had elke groep iets voor Sint
bedacht. Natuurlijk kregen alle kinderen
een leuk cadeautje.
Ook in de bovenbouwgroepen werd er
flink feest gevierd. Alle kinderen hadden
een lootje getrokken. Daarbij hadden ze
voor elkaar een surprise en een gedicht
gemaakt. Al met al was het een hele
gezellige dag.

Kerst

De decembermaand is echt een
feestmaand. Na het Sinterklaasfeest gaan
we direct door naar het Kerstfeest. Hoe
dit feest er precies uit gaat zien, is nog
helemaal duidelijk. De Kerstcommissie is
druk bezig met het uitwerken van het
feest volgens de geldende maatregelen. U
ontvangt daar zo spoedig mogelijk
informatie over.
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Studiemiddag team

Op donderdagmiddag 13 januari heeft het
team van ’t Eenspan een studiemiddag.
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur
vrij.
Nieuwe kleutergroep

Het afgelopen jaar heeft ’t Eenspan te
maken gehad met een hoge instroom van
kleuters. Vanwege deze instroom is het
mogelijk om een nieuwe kleutergroep op
te starten. In deze groep komen de
nieuwe 4 jarige leerlingen en zij gaan alle
ochtenden naar school. Gelukkig hebben
we in deze tijd met grote leerkrachten
tekorten een leerkracht kunnen vinden
die deze groep gaat begeleiden. Juf
Renata Dekker zal na de vakantie als
nieuwe collega starten op ’t Eenspan. Zij
zal zich hieronder even voorstellen. Wij
wensen juf Renata een hele fijne tijd op ’t
Eenspan.
Even voorstellen

In november heb ik formeel te horen
gekregen dat ik na de zomervakantie op
obs ’t Eenspan mag
beginnen als
kleuterleider bij de
instroomgroep. Met
veel enthousiasme kijk
ik uit met name naar
de samenwerking met de kleuterjuffen
Gea en Ina. De eerste kennismaking met
het team voelde fantastisch.
Graag stel ik mij even aan u voor.
Mijn naam is Renata Dekker-Steneker. Ik
ben geboren in Ter-Apel en ben
opgegroeid in Emmen. Ruim 30 jaar heb ik
in de stad Groningen gewoond en sinds
twee jaar woon ik samen met mijn man in

Roswinkel. In Groningen was ik meer dan
15 jaar werkzaam geweest op een
basisschool als groepsleerkracht met
gedeelde directietaken. In Oude Pekela
heb ik ruim 8 jaar als directeur en in 2018
één jaar als a.i. in Vlagtwedde gewerkt.
Na een lange periode van revalidatie wil ik
graag weer de voeten in het onderwijs
plaatsen. Zeker nu de problematieken
voor invalkrachten zo schrijnend is.
Mijn hobby ‘kinderboeken schrijven’ is
afgelopen jaar gestart in de corona tijd.
Mijn insteek was o.a. het thuisonderwijs
te helpen. Ik steun met de verkoop het
goede doel ‘de stichting Kansarme
kinderen in Nederland’ Deze hobby wordt
door vele auteurs gesteund. Kijk gerust op
de website https://www.neduboek.nl.
Mijn boekjes van de boekenreeks ‘Aapje’
zal zeker in de school voorbij komen.
Mijn eerste werkdag zal direct na de
kerstvakantie zijn: 10 januari. Ik houd van
een openhartige communicatie en vanuit
dit oogpunt zoek ik positief contact met u,
als ouder.
U kunt mij elke ochtend van de week
vinden op het schoolplein, voor aanvang
van de school, en in de groep. Ik verheug
mij op een fijne samenwerking.
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Schoolfruit

De kinderen genieten elke keer weer van
het aangeboden fruit. Het is ook voor ons
elke keer weer een verrassing welke
fruitsoorten we geleverd krijgen.
Volgende week eten we op:
 Dinsdag: waspeen
 Woensdag: peer
 Donderdag : rettich

Facebook
Sinds kort hebben we van de Voorschool
en de BSO van het Eenspan ook een eigen
Facebook pagina. Deze kunt u hier vinden:
https://www.facebook.com/Kinderopvang
-het-Eenspan-106643741658151
Groetjes juf Jacqueline en juf Kayol
Voorschool 't Eenspan

Nieuws van de Voorschool

Sinterklaas
De afgelopen weken zijn we druk bezig
geweest met Sinterklaas. We hebben
mooie schoentjes gemaakt en hebben die
ook gezet. We hebben er wat lekkers in
gedaan voor het paard en een paar mooie
tekeningen gemaakt voor Sinterklaas. Wat
een verrassing was het toen we weer op
school waren en onze schoenen gevuld
waren met wat lekkers.
Ook zijn we druk bezig geweest met onze
Pietenmutsen met gekleurde
‘pepernoten’ of zoals de kinderen zeiden,
regenboog pepernoten :-D En natuurlijk
hebben we ook echt zelf pepernoten
gebakken. Mmmm, heerlijk waren ze.
Het Sinterklaasfeest zelf was super! En
nu… op naar het volgende feest; Kerstmis.
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