
 

 

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 6 

 

12 maart 2021  

  

Belangrijke data 
30 maart Mr vergadering 
1 april  Paasactiviteiten 
1 april 1e rapport 
2 april Goede vrijdag 

Kinderen vrij 
5 april 2e paasdag 

Kinderen vrij 
6 april Oud papier 
6 t/m 9 april 10-

minutengesprekken 
9 april  Nieuwsbrief 7 

 

Corona  

Afgelopen maandag heeft er weer een 

persconferentie plaatsgevonden door 

minister Rutte. Voor het onderwijs zijn geen 

versoepelingen afgekondigd. Wij blijven 

op dezelfde weg doorgaan zoals we nu 

doen. Dit doen we in ieder geval tot 30 

maart. Mochten er maatregelen wijzigen, 

hoort u dat via SchouderCom van ons.  

 

Toetsen 

De afnamen van de Cito toetsen is 

vanwege de lockdown verplaatst. Het 

schoolbestuur van OOE heeft besloten om 

in de tweede helft van maart de Cito 

toetsen af te nemen. Het gaat dan niet 

om alle toetsen. Dit om de kinderen niet 

extra te belasten. De volgende toetsen 

worden afgenomen: 

 DMT (woordjes lezen) voor groep 3 

t/m 7 

 Begrijpend lezen voor groep 5 t/m 

7 

 Rekenen voor groep 3 t/m 7 

In groep 8 zal de Cito eindtoets 

afgenomen worden in april. De afname 

van deze toets is verplicht vanuit het 

ministerie.  

We gebruiken de toetsen om te zien waar 

de kinderen na deze periode van 

onderwijs staan. We zien de toetsen als 

nieuw startpunt en kunnen zo kijken waar 

de kinderen extra ondersteuning of juist 

extra uitdaging nodig hebben. De uitslag 

van de toetsen wordt met u besproken 

tijdens de online 10-minutengesprekken.  

 

Schoolrapport 

Op donderdag 1 april krijgen de kinderen 

het eerste schoolrapport van dit 

schooljaar mee naar huis. Het rapport 

heeft een nieuwe indeling en uiterlijk 

gekregen. In het rapport staat een 

weergave van de eerste periode van dit 

schooljaar. Ook de uitslag van de Cito 

toetsen staan er in vermeld. In de week 

van 6 t/m 9 april zullen we dan voor de 

groepen 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken 

gaan houden. Deze gesprekken zullen 

online plaatsvinden. Hiervoor kunt u zich te 

zijner tijd voor inschrijven. 

 

Schoolplein  

Afgelopen week is de volgende stap 

gezet in de aanleg van ons schoolplein. 

Op het plein zijn “stappaaltjes” gezet. Ook 

is er een mooi klimtoestel geplaatst. Binnen 

twee weken starten we met de achterkant 

van het plein. Het plein wordt zo steeds 

mooier. 

 

Schoolfruit 

Volgende week eten we de volgende 

fruitsoorten: 

Dinsdag: Pastinaak 

Woensdag : Galia meloen 

Donderdag : Peer 

 

Paasactiviteiten 

Op donderdag 1 april gaan we op kleine 

schaal paasactiviteiten uitvoeren op 

school. We zullen daarbij met de klas iets 

leuks gaan doen. We zijn met de 

activiteiten commissie aan het bekijken 

hoe we deze activiteit gaan invullen.  
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Voorleeswedstrijd 

Aanstaande donderdagmiddag mag 

onze voorleeskampioen Noor Fietje  

meedoen aan de halve finale van de 

voorleeswedstrijd van de gemeente 

Emmen. De halve finale zal online vanuit 

haar eigen klas plaatsvinden. Veel succes 

Noor.  

 

Fietsenkeuring groep 7 en 8 

Aanstaande dinsdag komt er een aantal 

vrijwilligers van VVN de fietsen van de 

kinderen van groep 7 en 8 keuren. Deze 

keuring is ter voorbereiding op het 

praktisch verkeersexamen in mei.  

De kinderen hebben vandaag de nodige 

informatie mee naar huis gekregen.  

 

Nieuws van de Voorschool  

We hebben weer drie nieuwe 

vriendinnetjes mogen verwelkomen bij ons 

op de groep. Welkom Saar, Alyzah en 

Maleah! We wensen jullie veel plezier en 

gezelligheid bij ons op de groep. 

Voor de Voorjaarsvakantie hebben we 

afscheid genomen van Dunya. Dunya is in 

de vakantie vier geworden en gaat 

inmiddels naar juf Gea in groep 1. Veel 

plezier in groep 1 Dunya! 

 

Nieuw thema 

Inmiddels zijn we begonnen met een 

nieuw thema; ‘Eet smakelijk!’ Dit thema 

sluit mooi aan bij het schoolfruit dat we 

weer krijgen. School krijgt het fruit 

geleverd, en het is elke keer weer een 

verrassing wat we krijgen. Wilt u alvast 

kijken welke groente of fruit op het 

programma staat? Klik dan op de 

volgende link:  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/

Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-

levering/Gebr.-Van-Aarle-B.V..htm 

Ook gaan we nog zelf eetbare plantjes 

zaaien en laten groeien zodat we, 

wanneer de plantjes groot genoeg zijn, 

het zelf ook kunnen eten. 

Groetjes juf Jacqueline en juf Josefine 

Nieuws van de bibliotheek 

Van 26 maart t/m 2 april zijn de Media 

Ukkie dagen. Een week lang aandacht 

voor media voor kinderen van 0-6 jaar. 

Daarom is op 31 maart is een webinar 

voor ouders, met praktische tips om een 

gezond mediamenu samen te stellen voor 

jonge kinderen. 

We hopen dat veel ouders hieraan gaan 

deelnemen. 

 

In de flyer staat informatie over de inhoud 

en het doel van dit webinar. 

 

Aanmelden kan via de bibliotheek: 

https://www.bibliotheekemmen.nl/jeugdbi

bliotheek/aanmelden-landelijke-webinar-

media-ukkie-dagen.html 
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