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Belangrijke data 
10 november Start schoolfruit  
11 november  Sint Maarten  
17 november MR vergadering  
26 november GMR vergadering  
1 december  Oud papier 
4 december Sinterklaas 
4 december Nieuwsbrief 4 

 
Tevredenheidpeiling 
In het kader van ons kwaliteitsbeleid voert 
Openbaar Onderwijs Emmen een 
kwaliteitsonderzoek uit. Uw mening is 
belangrijk voor ons en helpt ons alert te 
blijven op de kwaliteit van het onderwijs. 
We nodigen u daarom van harte uit om 
hieraan mee te doen! De 
tevredenheidspeiling vindt plaats in 
opdracht van ons bestuur, Openbaar 
Onderwijs Emmen en wordt uitgevoerd 
door Scholen met Succes. 
Wij vinden het belangrijk om de mening 
van de ouders over de school te peilen. 
Aanstaande maandag zal er derhalve een 
tevredenheidpeiling uitgedeeld worden 
aan de kinderen. Per gezin zal aan het 
oudste kind een envelop mee gegeven 
worden. In deze envelop zit de 
tevredenheidspeiling. Indien u meerdere 
kinderen heeft zal er in de envelop ook 
een aantal kortere vragenlijsten zitten.  
De vragen in de peiling omvatten vragen 
op het gebied van de school, onderwijs, 
maar ook over bijvoorbeeld de 
schooltijden.  
U heeft tot t/m 20 november om de 
vragenlijst in gesloten envelop weer in te 
leveren bij de leerkracht.  
 

Schoolplein 
Zoals u gezien heeft, zijn we gestart met 
de aanleg van het schoolplein. Het 
podium en tribune zijn inmiddels klaar. 
Volgende week wordt verder gegaan met 
het vullen van de plantvakken op het 
schoolplein. Binnenkort wordt er gestart 
met het stuk achter de school. De 
uitvoerder, Dolmans, heeft daarbij een 
mooie samenwerking met fa. de Jong 
opgezet. Langzaam wordt zichtbaar wat er 
allemaal bedacht is.  
 
Mr verkiezingen 
Afgelopen periode is er een verkiezing 
onder de ouders uitgeschreven voor 
nieuwe MR leden. Uit de drie kandidaten 
die zich beschikbaar hebben gesteld, kon 
u een keuze maken voor twee vacante 
plaatsen. Na het tellen van de stemmen 
kwam naar voren dat de twee kandidaten 
met de meeste stemmen dhr. Daniël Knol 
en mevr. José v/d Werf zijn. Beide zullen 
per 17 november zitting nemen in de MR. 
Langs deze weg willen we Ruth Brüning en 
Janine Sanders hartelijk bedanken voor 
hun inzet en positieve bijdrage de 
afgelopen jaren in de MR 
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Schoolfruit 
Zoals in de vorige nieuwsbrief 
aangekondigd is, neemt ’t Eenspan deel 
aan het Schoolfruit project. Vanaf 
volgende week krijgen we 20 weken lang, 
drie dagen per week gratis schoolfruit 
aangeboden. Op maandag wordt het fruit 
geleverd door de leverancier. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag wordt het fruit 
onder de kinderen uitgedeeld. Per week 
verschilt het aanbod. Als het aanbod op 
vrijdag bekend is zal dat ook bekend 
gemaakt worden via SchouderCom. 
Kinderen mogen het fruit eten dat ze 
aangeboden krijgen. Het is niet verplicht. 
Mocht uw kind het aangeboden fruit niet 
willen/lusten zal er zelf voor fruit gezorgd 
moeten worden.  
Volgende week eten we op:  

 Dinsdag: banaan 

 Woensdag: kaki 

 Donderdag : appel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint Maarten  
Afgelopen weken zijn de kinderen van alle 
groepen druk bezig geweest om een 
lampion te maken. Deze gaan voor 11 
november mee naar huis. Er zijn weer veel 
mooie creaties gemaakt. We hopen 
ondanks alles dat de kinderen plezier aan 
dit feest kunnen beleven.  
 
Covid-19 
Zoals in andere berichtgevingen is 
aangegeven zal het Covid-19 virus nog wel 
even onder ons blijven. Wel zien we dat 
het aantal besmettingen de afgelopen 
periode gelukkig weer wat daalt. Dat geeft 
weer wat hoop voor de komende periode. 
Een periode waarin er zoals u allen weet, 
een aantal feesten voor de kinderen op 
het programma staat. Ondanks alle 
beperkingen proberen we samen met de 
Activiteiten Commissie het Sinterklaas- en 
Kerstfeest een goede invulling te geven. 
Wat we tot nu toe weten is dat de feesten 
doorgaan, maar in welke vorm is nog niet 
geheel duidelijk. De invulling zal zeker 
anders zijn dan de afgelopen jaren. We 
doen er alles aan om de kinderen, in deze 
moeilijke tijd, mooie herinneringen mee 
te geven. 
 
Wel willen we u vragen om toch zoveel 
mogelijk aan de gemaakte afspraken te 
houden: 

 Houd afstand; 

 Kom niet op het plein; 

 Mocht u een afspraak met de 
leerkracht willen, neem dan even 
contact op. 

Samen moeten we het doen!  
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Nieuws van de Voorschool  
Zoals in elke nieuwsbrief, ook in deze 
nieuwsbrief weer nieuws van de 
voorschool. 
 
Nieuw vriendinnetje en afscheid. 
We hebben weer een nieuw vriendinnetje 
mogen verwelkomen bij ons op de groep. 
Welkom Bo! We wensen jou heel veel plezier en 
gezelligheid bij ons op de groep. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
Noé. Hij is inmiddels vier jaar geworden en gaat 
nu naar groep 1 bij juf Gea. We wensen je heel 
veel plezier Noé. 
 
Regen, herfst en lampion 
We zijn nog steeds bezig met ons thema 
‘Regen’. De kinderen vertellen regelmatig over 
hun mooie paraplu die ze hebben. Die mogen ze 
best een keer mee nemen en laten zien. Wat fijn 
dat de kinderen bij slecht weer hun laarzen aan 
hebben. Zo kunnen we lekker buiten spelen of 
even een wandeling maken. We zijn pas geleden 
nog even naar het bos geweest en hebben daar 
van alles gezocht. Vooral kastanjes, blaadjes en 
eikels. Hieronder een liedje van de regen die we 
regelmatig zingen. 
 
Tikke takke regen, 
op de wegen. 
Tikke takke regen, 
tik tak op het dak. 
Plens, plens, plas, plas plas. 
Druppeltjes op mijn regenjas. 
 
Ook zijn we druk bezig met het maken van onze 
paraplu-lampion. Helaas kunnen we dit jaar 
door alle corona maatregelen niet met groep 1 
en 2 naar de Oostermarke om onze lampion te 
laten zien. Maar omdat we toch graag met onze 
lampion willen lopen, gaan we dinsdag 10 
november met onze lampion door groep 1 en 2 
lopen. Zouden jullie dan ook de kinderen een 
lampionstokje, voorzien van naam, mee willen 
geven? Dit hoeft niet perse op 10 november, 

maar mag ook al eerder mee gegeven worden. 
Hieronder een liedje van St. Maarten. 
 
Lampionnetje, 
schijnt als een zonnetje, 
schijnt als een lichtje, 
op ieder zijn gezichtje. 
 

Luizencontrole 
Vanaf de maandag na de kerstvakantie (4 
januari) worden wij als voorschool ook 
meegenomen in de luizencontrole op school. 
Mocht het zo zijn dat uw zoon of dochter luizen 
heeft zal ik contact met u opnemen en vragen of 
u uw zoon/dochter wil komen ophalen om 
hem/haar te behandelen.  
 

Groetjes juf Jacqueline en juf Josefine 

 

 

 
 


