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Belangrijke data
20 nov
Lootjes trekken 6 t/m 8
21 nov
Oud papier 5 en 6
02 dec
Surprises inleveren 6 t/m 8
Volgend BN
04 dec
Sinterklaasfeest
16 dec
Volgend BN
Denkt u aan het milieu voordat u deze
nieuwsbrief print
Spreekuur
Op dit moment is er geen wekelijks spreekuur
op school.
Indien u vragen heeft kunt u telefonisch
contact opnemen met de Locatieleider: 0591552042 of via j.grupstra@oo-emmen.nl

“Maak het goed na ruzie”
“Rekening houden met elkaar, niet
iedereen is gelijk”
Deze regels staan deze maand centraal.
Tevredenheidspeilingen
De tevredenheidspeiling is in volle gang. We
hebben inmiddels een tussenstand ontvangen
van Scholen met succes en die laat zien dat
slechts 96 van de 235 ouders de vragenlijst
hebben ingevuld. We vragen u dan ook met
klem om de vragenlijst voor ons in te vullen en
mee te geven naar school zodat uw kind(eren)
de vragenlijst bij de leerkracht kan inleveren.
De huidige stand geeft geen reëel beelden dat
hebben we juist wel nodig om een goed
verbeterplan op te stellen als dat nodig is.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Pokemon kaartjes
Het ruilen van de “beroemde” Pokemon
kaartjes is weer helemaal in! Gezien de
conflicten die er door deze ruilactie ontstaan,
hebben we als team besloten dat we deze
kaarten niet meer willen zien in school. Ook
niet tijdens de pauzes op het plein. De
kinderen kunnen na schooltijd onderling
ruilen.

Leerlingenraad
De afgelopen weken hebben de leerlingen van
de leerlingenraad ontwerpen gemaakt voor
mogelijke hinkelpaden op het plein. Wat
hebben we ontwerpers hier op school zeg.
Knap gedaan! De volgende leerlingeraad gaan
de leerlingen een keuze maken en deze
hinkelpaden (vier stuks) gaan we dan in het
voorjaar op het plein maken. Een speciaal
bedrijf gaat dit doen.
Dankzij de opbrengst van de Jantje Beton
Loterij van het afgelopen schooljaar kunnen
we dit realiseren.
Jantje Beton Loterij
Volgend voorjaar gaan we weer meedoen aan
de jantje Beton Loterij en dan willen we graag
het “houten” speeltoestel op het plein
vervangen. Doet u ook weer mee?
Alvast bedankt!
Activiteiten December:
Op de kalender stonden een aantal
activiteiten gepland. Op woensdag 2
december zou er een kijkje in de klas zijn. U
zult begrijpen dat dit niet plaats kan vinden.
We hopen dat straks in het voorjaar we dit
kijkmoment kunnen inhalen.
Daarnaast gaan de spelletjesochtenden voor
de kleuters voorlopig ook niet door.
Sinterklaasfeest
Door allerlei maatregelen ivm het Coronavirus
kunnen we het Sinterklaasfeest niet precies zo
vieren als we altijd doen, maar dankzij de
werkgroep en de OR gaat het Sinterklaasfeest
in een iets aangepaste vorm door.
We verheugen ons enorm op het feest dat op
vrijdag 4 december gaat plaatsvinden.
Verkeersbrigadiers
Binnenkort gaan we weer starten met de
verkeersbrigadiers. Twee brigadiers staan dan
bij de straat om de kinderen over te laten
steken.
We hopen dat u ook uw medewerking wilt
verlenen door de aanwijzingen van de
verkeersbrigadiers op te volgen.
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Parkeren graag in de vakken en niet in de
straat, op het gras of op de oprit van de buren.
Er zijn voldoende parkeervakken aanwezig
echter is dat iets verder lopen.
En let op! Op de parkeerplaats van de school
geldt eenrichtingsverkeer.
Alvast bedankt!

TopOndernemers / TopKleuters
Zoals u wellicht weet werken we met thema’s
op de middagen. Binnenkort start het derde
thema van dit schooljaar.
Vanaf 7 december zal er gewerkt worden aan
het nieuwe thema. Natuurlijk hebben we het
ook over Kerst.
Groepen 1 en 2 hebben het over” School en
Werk”, groepen 3 en 4 werken over “Wat een
verschil” en tot slot werken de groepen 5 t/m
8 over de “Derde Wereld”.
U kunt weer foto’s op klasbord verwachten.
FC Emmen Kerstkleurkaortie, met mekaor en
veur mekaor
FC Emmen gaat in de maand december
Kerstkleurkaorties bezorgen in de dorpen en
wijken waar de meeste FC Emmen-supporters
wonen. De Kerstkleurkaorties worden bij
zoveel mogelijk ouderen in deze dorpen en
wijken bezorgd.
Wij willen niet alleen zoveel mogelijk ouderen
blij maken met deze Kerstkleurkaort maar
tegelijkertijd verschillende doelgroepen ‘met
mekaor’ in beweging brengen voor dit
maatschappelijke initiatief. In het kader van
Naoberschap en met mekaor en veur mekaor
willen we graag uw leerlingen betrekken bij
deze mooie actie.
Wat gaan we doen?
FC Emmen heeft een uniek Kerstkleurkaortie
ontwikkeld die door leerlingen van
basisscholen uit de regio ingekleurd gaan
worden. Vervolgens gaat FC Emmen dit
Kerstkleurkaortie met medewerkers en
vrijwilligers van de club bezorgen bij de
ouderen in dezelfde buurt. SIBI, de mascotte
van FC Emmen, komt de Kerstkleurkaorties

naar jullie school brengen en later ook weer
ophalen. Een mooi moment voor SIBI om
kennis te maken met jullie school en
leerlingen! De leerlingen van jullie basisschool
gaan deze Kerstkleurkaorties inkleuren en
schrijven ook de naam van de basisschool en
eventueel hun eigen voornaam op het
Kerstkleurkaortie.
De Kerstkleurkaorties die door jullie leerlingen
ingekleurd zijn worden dus ook in jullie eigen
dorp bij de ouderen bezorgd. De ouderen die
de Kerstkleurkaorties ontvangen zullen dus in
ieder geval de basisschool en misschien ook
de naam van de leerling op het
Kerstkleurkaortie herkennen!
Verbinding met en in de regio
Naoberschap en met mekaor en veur mekaor.
Dat is ontzettend belangrijk en we willen als
club iets betekenen voor een ieder. Onderdeel
daarvan is dit unieke Kerstkleurkaortie waarbij
we de regio willen verbinden om iets unieks te
doen voor de samenleving.

Vanaf 31 maart 2017 één locatie
voor kinderen van 0-12 jaar!
Voorschoolse- en naschoolse
Opvang, dagopvang, de voorschool
en de basisschool. De Bascule en
Zus&Zo bieden het totaalpakket.
Een uniek Kindcentrum waar we
trots op zijn!
Zus&Zo
0591-561891
06-23335726
bso@kdvzusenzo.nl
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Oud papier halen
Komende zaterdag 21 november stat het oud
papier halen weer op het programma. De
groepen 5 en 6 zijn aan de beurt. Helpt u
mee?
Opgave bij de Ouderraad.

Vrijwillige ouderbijdrage
Langs deze weg willen wij u op de hoogte
brengen dat we ruim 90% van de vrijwillige
ouderbijdragen binnen hebben.
We hopen dat de laatste betalingen ook nog
binnen gaan komen. Er zijn namelijk al kosten
gemaakt voor verschillende activiteiten en
helaas door de Coronacrisis zijn de kosten
hoger dan normaal. Er was het afgelopen jaar
iets over en dat wordt gebruikt om deze extra
kosten te dekken. Denkt u alleen maar even
aan het Sinterklaasfeest waarvoor we verpakt
materiaal moeten gebruiken.
Ook bij de “Nieuwjaarsborrel” zullen
voorverpakte rolletjes gekocht worden en dat
is vele malen duurder dan zelf bakken.
Natuurlijk hopen we dat dit allemaal maar
tijdelijk is en we volgend jaar weer als vanouds
de activiteiten kunnen uitvoeren.
Voorschool Bascule
Hoera! Sinterklaas is weer in Nederland! Onze
lokalen zijn gezellig versierd met vlaggetjes,
een schoorsteen en mooie raamstickers. De
kinderen vertellen enthousiast over het
schoentje wat ze gezet hebben.
We doen allerlei kringactiviteiten rondom het
thema, zoals sorteren en tellen aan de hand
van pepernoten! Natuurlijk liggen er ook
verkleedkleren zodat de kinderen zich kunnen
verkleden en alles naspelen. We luisteren

Sinterklaasmuziek en de kinderen dansen
mee. Wat een gezellige tijd! Volgende week
vieren we ons Sinterklaasfeestje. We hebben
er zin in!
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op blauwe plekken of kneuzingen, laat staan
arm of been breuken! Bij de geringste
beschadigingen of mankementen wordt de
eigenaar van het speeltoestel
verantwoordelijk gehouden voor schade aan
kleding of verwonding.

Is dit wel de manier waarop de onze kinderen
willen laten spelen? Begrijp mij niet verkeerd,
veiligheid staat voorop! Maar wat is er nou
leuker dan ravotten in het zand,
boomklimmen en huttenbouwen in het bos en
crossen of skaten op je eigen gemaakte
schans? Een goede Balans zoeken tussen de
kinderen beschermen en zelf laten ontdekken
draagt positief bij aan de ontwikkeling van
kinderen in zijn totaliteit.
Lichamelijke ontwikkeling gaat met vallen en
opstaan. Vooral kinderen moeten de
mogelijkheden van hun lichaam ontdekken.
Dit doen ze vooral door te spelen en te
onderzoeken! Trek ze een paar oude kleren
aan en laat ze hun fantasie gebruiken. Lekker
springen, rennen, rollen en klimmen!
Natuurlijk kun je voor de veiligheid het spel
enigszins begeleiden of sturen, maar een
schram of blauwe plek bederft het
speelplezier vaak niet!

03 Balans en Motoriek
over buitenspelen
versus veiligheid
“Pas op, val er niet af!”. “Doe je voorzichtig
met je nieuwe broek?”.
Wanneer je kijkt naar een moderne
speelplaats, is deze vaak uitgerust met
prachtige toestellen. Mooi afgewerkte
materialen in opvallende kleuren. Wanneer je
nog dichterbij komt, zie je dat zelfs de
looprichting bepaald is en dat er door middel
van zacht rubberen tegels haast geen risico is

Voor alle kinderen die een steuntje in de rug
nodig hebben, ben ik er om te helpen en zo de
Motoriek te verbeteren!
Volgende keer meer over Wanneer het
buitenspelen niet vanzelf gaat!

Balans en Motoriek kinderoefentherapie:
wekelijks op een vast moment aanwezig op
school
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