
 
 

 
 
 

Datum: 7 december  2017                        Jaargang:  22                       Nummer:   14 

 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Ilonka Waterloo, ik ben 48 jaar en woon in Dwingeloo. Ik ben 
getrouwd en heb drie kinderen in de leeftijd van 19, 17 en 15 jaar. Ik werk sinds 
2008 met veel plezier in het onderwijs, eerst als coach en begeleider van 
directeuren en teams, daarna vooral als interim directeur. Momenteel werk ik op 
De Diedeldoorn in Emmen.  
Vanaf januari ga ik als interim directeur Arie Heemskerk opvolgen en ben ik al 
regelmatig op school voor de overdracht. Ik ben straks gemiddeld vier dagen 
per week op school aanwezig. Tijdens mijn bezoek aan de school heb ik een 
fijne en warme sfeer in de school geproefd en heb ik met enkele teamleden een 
korte maar prettige kennismaking gehad. Ik zie er naar uit om alle leerlingen, 
leerkrachten en ouders te ontmoeten om persoonlijk kennis te kunnen maken. 
Graag tot ziens! 
 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Casper Misker en Ise van Wieren bij ons op school. We 
wensen jullie een fijne schooltijd op de KAS. 
 
Sinterklaas: 
Sinterklaas vertelde ons dat hij een heerlijke verjaardag heeft gevierd bij ons op 
school. Hij en de pieten hebben genoten. Net als de kinderen in onze groepen. 
Er werd gezongen, gedanst, verrassende surprises geopend en vol verwachting 
de gedichten voorgedragen. De ouderraad zorgde voor iets lekkers en het feest 
was compleet. 
  
Gefeliciteerd:   
Op zaterdag 9 december is Paul, onze conciërge en creatieve “allesmaker” 
jarig. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst. Met heel veel taart 
en cadeautjes.  
 
Kerstviering:   
Alvast ter informatie.  
Donderdag 21 december houden wij de kerstbrunch op school van 12.00 uur tot 
13.00 uur. De leerlingen van meester Anton spelen het kerstspel. Daarna 
krijgen alle kinderen een heerlijke kerstbrunch. De kerstboom met  
gerechtenkerstballen staan in de groepen en de kerstballen kunnen worden 
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meegenomen. Wilt u uw naam vermelden op de kerstbal indien u een gerecht 
gaat maken? 
Begin november heeft u een “geheime” mail ontvangen waarin belangrijke 
mededelingen staan. Houdt u hier a.u.b. rekening mee?   
 
Het brengen van de gerechten:  
Denkt u bij het brengen van de gerechten aan uw parkeerkeuze? De bewoners 
van de Geuzingerbrink moeten indien nodig ook de wijk kunnen verlaten, pas 
op of u niet uitritten blokkeert of dubbel parkeert, zodat er niemand de straat 
meer kan gebruiken. Het parkeren bij het winkelcentrum is een goede optie. 
 
U kunt uw gerecht om 12.00 uur naar de groep brengen of deze ’s morgens om 
half 9 al meegeven / -brengen naar school. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met de coördinator van de ouderraad (de naam staat op diezelfde 
kerstboom in de klas)   
Tip: wanneer uw kind allergisch is voor bepaald voedsel, bespreek dan thuis 
van te voren wat zij/hij wel of niet mag eten tijdens de kerstmaaltijd!   
 
Groep 8 gaat schaatsen. 
Op woensdag 13 december worden beide groepen 8 om 8.30 uur verwacht bij 
het schoolschaatsen (ijsbaan centrum). We vertrekken deze woensdag om 8.15 
uur met de fiets vanaf school. De kinderen hoeven geen schaatsen mee te 
nemen. Om 9.30 uur fietsen wij weer terug naar school. Zijn er ouders die met 
ons mee willen fietsen? U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten van groep 8.  
 
Knutselen in de bibliotheek voor Day for Change 
Leerlingen van het Esdalcollege organiseren op woensdagmiddag 13 december 
een kerstknutselmiddag in de bibliotheek aan het Noorderplein, van 13.30 tot 
16.00.  Deze middag is bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen.  
Er worden deze middag kerstkaarten, - sterren, -ballen en kerstkleurplaten 
geknutseld en gekleurd.   
De leerlingen van het Esdalcollege hebben de opdracht, voor het vak 
Economie, om een onderneming op te zetten voor het goede doel: Day for 
Change. De projecten van Day for Change richten zich op het verbeteren van 
de financiële dienstverlening en educatie in ontwikkelingslanden. 
Dit jaar gaat de opbrengst naar Senegal. Om de onderneming van de 
leerlingen op te zetten hebben zij een microkrediet gekregen van Day for 
Change.  Alle winst die ze maken gaat terug naar deze organisatie.  
Met de winst worden projecten in ontwikkelingslanden mogelijk gemaakt.  
De leerlingen hopen dat er veel kinderen langskomen 13 december! 
Tineke Luchies ● Bibliothecaris educatie 
 
Sportmiddag Emmen-Zuid. 
Zit je in groep 5 t/m 8 en wil je graag verschillende sporten proberen? Dan kan 
dat op woensdag 20 december in de sportzaal van de Rietlanden (Valkenveld). 
Er hangen flyers in de school waar meer informatie en de tijden op staan. Het is 



gratis en leuk om misschien samen met een groepje te doen.  Heb je nog 
vragen of wil je je opgeven, dan is hier het adres: bscemmenzuid@emmen.nl 
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