obs ‘De Iemenhof’
Spanjaardspad 86
7761 BR Schoonebeek
Tel. 0524-531231
www.obs-iemenhof.nl
email: Locatieleider@obs-iemenhof.nl

PERSONEEL

Urenberekening per groep en de vakanties en vrije dagen

Urenberekening groep 1

Clusterdirecteur: Henny van der Berg
Locatieleider: Klaas Bakker
Email: locatieleider@obs-iemenhof.nl
Groep 1:

Marieke Supheert
Email: m.supheert@obs-iemenhof.nl

Groep 2:

Henriëtte Been – Wanders
Email: h.been@obs-iemenhof.nl

Groep 3:

Geesje Dorgelo – Lamberts
Email: ib@obs-iemenhof.nl

Groep 3

Klaas Bakker (vr)
Email: locatieleider@obs-iemenhof.nl

Groep 4:

Susanne Wolters – Vos
Email: s.vos@obs-iemenhof.nl

Groep 5:

Gerto Viel
Email: g.viel@obs-iemenhof.nl

Groep 6:

Angela Visser – Baard
Email: a.baard@obs-iemenhof.nl

(ma-di-woe-do)

Groep 7:

Priscilla Kuilder
Email: p.kuilder@obs-iemenhof.nl

Groep 7:

Christina Smit – Jolmers
Email: c.smit@obs-iemenhof.nl

Groep 8:

Jeanine Kuiper
Email: j.kuiper@obs-iemenhof.nl

Intern begeleidster: Geesje Dorgelo – Lamberts (vrijdag IB taken)

De kinderen van groep 1 gaan de volgende dagen naar school:
Maandag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Dinsdag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Woensdag
08.30 uur tot 12.15 uur
3 ¾ uur
Donderdag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Totaal
20 ¼ uur
Aantal klokuren per week: 20 ¼ x 52 weken = 1053 uur (a)
Totaal aantal uren vakantie, vrije dagen en vrije uren: 222.45 + 24.00 = 246,45 (d)
Totaal aantal uren onderwijs per jaar (uren a – uren d): 1053,00 – 252,15 = 806,15
klokuren
De groepen 1 t/m 4 moeten minimaal 3520 uur per vier jaar onderwijs hebben
genoten. (Wet Primair Onderwijs, artikel 8.7a)

Urenberekening groep 2 t/m 4
De kinderen van groep 2 t/m 4 gaan de volgende dagen naar school:
Maandag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Dinsdag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Woensdag
08.30 uur tot 12.15 uur
3 ¾ uur
Donderdag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Vrijdag
08.30 uur tot 11.45 uur
3 ¼ uur
Totaal

23,5 uur

Aantal klokuren per week: 23,5 x 52 weken = 1222 uur
Totaal aantal uren vakantie, vrije dagen en vrije uren: 258,30 + 30,45 = 289,15 (d)
Totaal aantal uren onderwijs per jaar (uren a – uren d): 1222 – 289,15 = 932.45
klokuren
De groepen 1 t/m 4 moeten minimaal 3520 uur per vier jaar onderwijs hebben
genoten. (Wet Primair Onderwijs, artikel 8.7a)
Samenvattend voor de groepen 1 t/m 4 blijkt dat we per vier jaar 3 x 932.45 uren
+ 806.15 = 3604.30 maken.

Urenberekening groep 5 t/m 8
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan de volgende dagen naar school:
Maandag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Dinsdag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Woensdag
08.30 uur tot 12.15 uur
3 ¾ uur
Donderdag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Vrijdag
08.30 uur tot 14.30 uur
5 ½ uur
Totaal
25 ¾ uur
Aantal klokuren per week: 25.75 x 52 weken = 1339 uur (a)
Totaal aantal uren vakantie, vrije dagen en vrije uren: 287,15 + 42,15 = 329.30 (d)
Totaal aantal uren onderwijs per jaar (uren a – uren d): 1339 – 329.30 = 1009.30
klokuren
De groepen 5 t/m 8 moeten minimaal 4000 uur per vier jaar onderwijs hebben
genoten.
(Wet Primair Onderwijs, artikel 8.7a)
Samenvattend voor de groepen 5 t/m 8 blijkt dat we per vier jaar 4 x 1009.30 =
4038.30 maken.

Gymrooster
De gymlessen van groep 3 t/m 8 worden in sporthal ‘de Kampen’ gegeven.

Maandag
Groep 4
Groep 6
Groep 5
Groep 7
Groep 8
Groep 3

10.45 – 11.30 uur (kleine hal)
10.45 – 11.30 uur
12.30 – 13.10 uur
13.10 – 13.45 uur
13.45 – 14.30 uur
13.45 – 14.20 uur (kleine hal)

Donderdag
Groep 6
12.30 – 13.10 uur
Groep 5
13.00 – 13.45 uur (kleine hal)
Groep 7
13.00 – 13.45 uur
Groep 4
13.45 – 14.20 uur (kleine hal)
Groep 8
13.45 – 14.30 uur
Groep 3 maakt op donderdag gebruik van het speellokaal of heeft buitenspel.
De kleuters gymmen iedere dag één of twee keer, afhankelijk van het weer, in het
kleutergymlokaal in school. Bij mooi weer wordt ook buiten gegymd of gespeeld.

Vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie krijgen de groepen 3 t/m 8 op de
donderdag een ‘natte gymles’ in zwembad ‘De Slagen’ i.p.v. in de sporthal.

Zwemrooster Donderdag (herfstvakantie tot de meivakantie)
11.00 uur groep 7
11.30 uur groep 8
12.45 uur groep 5
13.15 uur groep 4
13.45 uur groep 3
14.15 uur groep 6

VAKANTIEREGELING
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Vrijdag erna
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21 t/m 27 oktober 2019
23 december 2019 t/m 5 januari 2020
17 t/m 23 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april t/m 10 mei 2020
21 mei 2020
22 mei 2020
1 juni 2020
4 juli t/m 16 augustus 2020

SINTERKLAAS
Ieder jaar wordt het Sinterklaasfeest op traditionele wijze gevierd.
Zo rond 08.45 uur komt Sinterklaas, samen met zijn Zwarte Pieten,
aan bij school. Na een gezamenlijk ontvangst in het speellokaal van
de school worden alle groepen door de goedheiligman en zijn
knechten bezocht. De kinderen van groep 1 & 2 zijn die dag om 10.30 uur vrij. De
kinderen van groep 3 & 4 zijn – indien van toepassing – ’s middags vrij.

KERSTVIERING
Ieder jaar wordt er op de donderdag, voorafgaand aan de
kerstvakantie, kerst gevierd in de groepen. Er wordt die avond een
kerstbuffet georganiseerd. In de week voorafgaand aan deze
kerstviering kunnen ouders aangeven wat ze voor het buffet willen
aanleveren. Ieder jaar opnieuw is door de inzet van veel ouders het
buffet zeer uitgebreid en bijzonder gevarieerd. Uiteraard is de gehele school in de
weken tussen Sinterklaas en kerst in kerstsfeer omgetoverd.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Sportdag
Jaarlijks tegen het einde van het schooljaar wordt de
sportdag gehouden op het sportveld ‘De Kampen’ in
Schoonebeek. Daar doen de kinderen van groep 5 t/m 8
aan mee. De groepen 1 t/m 4 zijn die dag vrij.

Sporttoernooien
Onze school doet ook mee aan de volgende activiteiten:
 Handbaltoernooi
 Voetbaltoernooi
 Volleybaltoernooi

Schoolreis
Alle kinderen gaan 1x per jaar op schoolreis. Waar de reis naar
toe gaat wordt door de leerkrachten bepaald. Voor groep 8
staat vast dat het een driedaags schoolkamp is.

Culturele activiteiten
We maken gebruik van het culturele aanbod (Kunstmenu) van de gemeente
Emmen en andere instanties, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.

DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Cito toetsen
In groep 8 maken de kinderen de centrale eindtoets van Cito. Deze toets wordt
verdeeld over drie ochtenden afgenomen. De gemiddelde score op de eindtoets
ligt voor onze school ieder jaar rond het landelijk gemiddelde van 535. De
gemiddelde score over de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:
 2015 536,5
 2016 536,6
 2017 543,5
 2018 539,1
 2019 536,4
Wij werken sinds 2008 met de plaatsingswijzer. Alle cito-uitslagen vanaf groep 6
vormen dan een beeld van het kind. Daardoor wordt niet meer alleen naar de Cito
eindtoetsuitslag gekeken bij de plaatsing van een kind op het voortgezet onderwijs.
De uitslag van deze toets is mede afhankelijk van het niveau van de kinderen die

dat jaar in groep 8 zitten.
Naast de score van de Cito eindtoets van groep 8, worden vanaf groep 2 de
kinderen een paar keer per jaar getoetst op de vorderingen van de verschillende
leerstofgebieden. Aan de hand van de uitslagen van die toetsen wordt het
onderwijsprogramma voor sommige kinderen en groepen kinderen aangepast aan
de hand van begeleidingsplannen. De school streeft er naar dat er een stijgende
ontwikkelingslijn te zien is bij alle kinderen. Belangrijk is hoe een kind de
basisschool binnen komt (input) en hoe het kind de school verlaat (output). Het
proces richting groep 8 van ieder kind is dan ook veel belangrijker dan de
uiteindelijke gemiddelde score van alle kinderen.

UITSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De kinderen van onze school stromen uit naar o.a.
Nieuwe Veste in Coevorden
Esdal college Emmen of Klazienaveen
Terra college Emmen
Hondsrug college Emmen
Carmel college Emmen
In het schoolplan en het schooljaarplan staan de uitstroomgegevens uitvoerig
beschreven. Hieronder een beknopt overzicht van de laatste 6 jaren:
2014:
2015:
2016:
12,5% athenaeum
22% gymnasium/athenaeum 11% VWO
31 % Havo
5% Havo
22% Havo
37% Mavo
13% TL/Mavo
33% TL
6% KB
43% KB
28% KB
6% BB
17% BB
6% BB
2017:
32% VWO
14% HAVO/VWO
11% HAVO
3,5% MAVO/HAVO
11% MAVO
3,5% KB/MAVO
18% KB
7% BB

2018
20 % VWO
10 % HAVO/VWO
5 % HAVO
15 % MAVO/HAVO
25 % MAVO
5 % KB
15 % KB
5 % BB

2019
11 % VWO
17 % HAVO/VWO
22 % TL/HAVO
11 % GL
11 % KL/TL
22 % BL/KL

LAATSTE DAG VOOR DE KERST- EN ZOMERVAKANTIE
De laatste dag voor de kerst- en zomervakantie zijn de kinderen van groep 2 t/m 4
om 11.45 uur vrij en de kinderen van groep 5 t/m 8 om 12.00 uur. Er mag geen
verlof worden gegeven voor genoemde dagen. Een verlofaanvraag zou dan gericht
moeten worden aan de leerplichtambtenaar!
PAUZEHAPJE/DRANKJE (groep 1 en 2)
Dagelijks krijgen de kinderen rond 10 uur de gelegenheid om een
hapje te eten en iets te drinken. Hiervoor mogen ze een goed af te
sluiten beker meenemen. Geen koorzuurhoudend drankje! Het eten
mag geen snoep zijn, maar liever fruit of een boterham. Het dient
‘hapklaar’ te zijn en voorzien van naam op het trommeltje. Pas op: het is geen
vervangend ontbijt of lunch, maar een hapje! Drinken uit een beker is vriendelijker
voor het milieu dan pakjes met drinken.
PAUZEHAP/DRINKEN (groep 3 t/m 8)
Ook deze kinderen mogen iets te eten (brood of fruit - geen snoep) en drinken
meenemen voor in de ochtendpauze. Zie ook de informatie bij groep 1 en 2.
VIGNET ‘GEZONDE SCHOOL’
Onze school heeft sinds januari 2017 het vignet ‘Gezonde school’. We
hebben het certificaat ‘Sport en bewegen’ gehaald. In aansluiting op
dit succes hebben we ons het afgelopen jaar sterk gemaakt voor het
certificaat ‘Voeding’ wat heeft geresulteerd in het behalen van dat
certificaat. We geven aan het begin van het schooljaar het ‘Gezonde
traktaties’ boekje mee. Het zou erg fijn zijn wanneer u, geïnspireerd
door dit boekje, in het nieuwe schooljaar kiest voor een gezonde traktatie voor de
verjaardag van uw kind. Alvast bedankt voor de medewerking. Verder schrijven we
het komende schooljaar opnieuw in voor deelname aan EU fruit. We houden u via
onze nieuwsbrief op de hoogte.

EU - FRUIT
In het kader van ‘de Gezonde School’ hebben we ingeschreven op
de actie van EU fruit. Dat houdt in dat we – als onze inschrijving

gehonoreerd wordt - dit schooljaar vanaf halverwege november
voor een periode van 20 weken iedere week drie keer per week
vers fruit en/of groente aangeboden krijgen. We zullen deze
gezonde hap tijdens de ochtendpauze aan alle leerlingen aanbieden.
IK EET HET BETER
Naast de actie van EU fruit hebben we de groepen 5 t/m 8
ingeschreven voor een actie van ‘Ik eet het beter’. Eind september
is er ‘de week van de gezonde pauzehap’. Voor de genoemde
groepen krijgen we tijdens die week allerlei gezonde pauzehapjes
aangeleverd en zullen we aandacht besteden aan deze gezonde actie.
GODSDIENST EN HUMANISTISCHE VORMING
De kinderen in groep 7 kunnen deelnemen aan de lessen
Humanistische Vorming. Eens per week, gedurende 45 minuten,
worden deze lessen gegeven door Annalies Hofman. (Scholtens.vts@ziggo.nl )
De kinderen van groep 8 kunnen deelnemen aan de lessen Godsdienst. Ook deze
lessen worden wekelijks, gedurende 45 minuten, gegeven door Gerjanne
Katerberg – Louwissen. (gerjannekaterberg@kpnmail.nl)

KINDERBOEKENWEEK
We besteden ieder jaar uitgebreid aandacht aan de
Kinderboekenweek. Naast een lespakket voor iedere groep worden
er voorstellingen georganiseerd of komt er bijvoorbeeld een
schrijver in de klas. In het kader van cultuur maken we ook gebruik
van het aanbod vanuit Kunstmenu. Een leuk kunstwerk is vaak het
eindresultaat!
CREATIVITEIT – TECHNIEK – WETENSCHAP
De laatste jaren hebben heel veel scholen zich
voornamelijk gericht op de basisvakken zoals rekenen,
lezen, taal en spelling. Hierdoor zijn de creatieve vakken
wat onder gesneeuwd. Wij hebben besloten om op
vrijdag een creatieve middag voor de bovenbouw te organiseren.
Iedere vrijdagmiddag krijgen de kinderen iets in het kader van
creativiteit of wetenschap en techniek aangeboden. U kunt hierbij denken aan
bijvoorbeeld houtbewerking, textiele werkvormen, werken met kosteloos
materiaal, muziek, schildertechnieken of het programmeren van een robot.

MEERTALIG ONDERWIJS
We zijn in 2017 gestart met Duitse lessen in alle groepen. De
gedachte hierachter is de nabijheid van de grens met Duitsland,
het groeiend aantal kinderen bij ons in school vanuit Duitsland
en natuurlijk de mogelijkheid dat onze leerlingen ooit hun kost
misschien gaan verdienen in Duitsland. Vanuit het project
‘Spreek je buurtaal’
hebben we de inzet van een leerkracht vanuit Duitsland kunnen subsidiëren. Zowel
ouders, leerkrachten als kinderen zijn erg enthousiast. Op clusterniveau is er
gekozen voor het invoeren van Engels in alle groepen.
Dit schooljaar wordt beslist welke methode voor de groepen 1 t/m 8 zal worden
aangeschaft. Met ingang van het volgende schooljaar zal het vak Engels een vast
onderdeel van ons onderwijsaanbod worden in alle groepen.
MUZIEKONDERWIJS
We hebben in 2017 een aanvraag ingediend voor Muziek Impulsgelden. Deze
aanvraag is gehonoreerd en dat betekent dat we in drie jaar worden opgeleid tot
gebruikers van de muziekmethode ‘Eigenwijs digitaal’. Het voltallige team krijgt
een aantal workshops over deze methode en vakdocent Mike Pruijn zal in de
groepen voorbeeldlessen geven en daarna een aantal lessen van de leerkracht zelf
bijwonen. We hopen dat deze impuls mag leiden tot heel veel muziekplezier bij
zowel de leerkrachten als de kinderen en dat we weer ‘een zingende school’
mogen worden!
THEMATISCH WERKEN
Nadat we met alle teams van cluster 6 de cursus ‘Oas2e’ hebben gevolgd gaan we
vanaf nu gedurende twee middagen per week thematisch werken. We willen op
deze manier onze leerlingen de kans geven hun talenten aan te boren en laten zien
tijdens de thema’s die de revue passeren.
Het komende schooljaar behandelen we de volgende thema’s:
Reizen (16 september t/m 18 oktober)
Feesten (28 oktober t/m 13 december)
Erfgoed (3 februari t/m 20 maart)
Musical en Kunst (11 mei t/m 19 juni)

LOGOPEDIE
Ieder jaar worden de kinderen van groep 2 op indicatie gescreend. Zowel de
ouders als de leerkracht kunnen een kind opgeven voor een screening. Eerst wordt
er een checklist ingevuld. Deze is in school aanwezig. Kinderen uit andere groepen
kunnen ook op indicatie van de ouder(s) of leerkracht worden aangemeld voor een
screening. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met de logopedist van
de afdeling Jeugdgezondheidszorg Vera van de Kolk:  0592-306277
Email: logopedie@ggddrenthe.nl

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK (SMW)
De schoolmaatschappelijk werkster is regelmatig bij ons in school aanwezig. Om
met haar te kunnen spreken kunt u het best via onze intern begeleider een
afspraak met haar maken.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert
daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft
daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg
gaat over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en
vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen in
school.
In de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene
taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en
onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert
gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school
schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en
er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via
zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.
De openbare basisscholen van de gemeente Emmen worden vertegenwoordigd in
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Oudergeleding:
Ingrid Feteris
Email: ingridben@hotmail.com

Personeelsgeleding
Susanne Wolters-Vos
Email: s.vos@obs-iemenhof.nl

Janine Daly-Schepers
Email: j.dalyschepers@gmail.com

Marieke Supheert
Email: m.supheert@obs-iemenhof.nl

Inge Conijn-Lenters
Email: ingelenters@hotmail.com

Christina Smit - Jolmers
Email: c.smit@obs-iemenhof.nl

In december moeten we afscheid nemen van Inge Conijn-Lenters i.v.m. een
verhuizing. Voor haar komt dan Hellen Klingenberg-Meems in de plaats.
Hellen draait wel alvast vanaf het begin van het schooljaar mee in de MR.
Haar mailadres is: hellenmeems@hotmail.com
DE OUDERRAAD
De activiteiten van de ouderraad hebben een ‘praktisch karakter’. In
samenwerking met de leerkrachten worden verschillende activiteiten
georganiseerd. De ouderraad vergadert gemiddeld zeven keer per jaar. Bij de
vergadering is altijd een afvaardiging van het personeel aanwezig. Een belangrijke
taak van de ouderraad is het innen van de ouderbijdrage. De bijdrage bestaat uit
twee delen, namelijk een vrijwillig en verplicht deel. Het vrijwillig deel van de
bijdrage wordt ingezet voor leuke activiteiten voor uw kind. Denk hierbij aan:
Sinterklaas, kerst, vossenjacht, musical…….. Het verplichte deel is bestemd voor
verzekering, schoolreis, Sinterklaas en schoolzwemmen.
In oktober legt de ouderraad middels een jaarverslag verantwoording af aan de
ouders over het afgelopen schooljaar. Dit op zowel financieel gebied als op de
gehouden activiteiten. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden of nieuwe
leden geïntroduceerd. De groep ouders doet dit geheel vrijwillig.
Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:
Gonda Groener (voorzitter)
Erik Snijders (lid)
Email: ggroener@hotmail.com
Email: esnijders@live.nl
Ulli v.d. Vegte (secretaris)
Email: ullischranz@hotmail.com

Bert Lammerse (lid)
Email: bert.lammerse@hotmail.com

Miranda Hein (lid)
Geert Bos (lid)
Email: Miranda_knol83@hotmail.com Email: g.bos1@kpnmail.nl
Naam: Alina Schrik-Pruim (lid)
Email: alina_p21@hotmail.com

Freddie Vriesema (lid)
Email: freddievriesema@hotmail.com

Naam: Joriek Schepers (penningmeester)
Email: joriek_schepers@hotmail.com

De leden van de ouderraad zijn vrijwel altijd actief tijdens de genoemde
activiteiten, m.a.w. ‘ze staan altijd klaar voor onze school’. We zijn als school blij
met deze actieve ouderraad!

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter dekking van de uitgaven welke besteed
worden aan activiteiten voor uw kind. Hieronder vallen o.a. Sinterklaas, Kerst,
boortorenwandeltocht, musical, vossenjacht enzovoort. Het woord vrijwillig geeft
aan dat u niet verplicht bent om deze bijdrage te betalen. Echter, bij het niet
betalen van deze bijdrage, kiest u ervoor om uw kind niet te laten deelnemen aan
deze – vaak hele leuke – activiteiten.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:
Ouderfonds 1e kind
Ouderfonds 2e kind
Ouderfonds vanaf 3e kind

€ 11,00
€ 8,00
€ 3,00

De verzekering, schoolreis, Sinterklaas en schoolzwemmen is een verplichte
bijdrage en is als volgt opgebouwd:
Verzekering
Sinterklaas groep 1 t/m 5
Zwemles
Schoolreis groep 1 t/m 7
Schoolreis groep 8

€ 1,25
€ 8,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 110,00

De bedragen hierboven gelden per schooljaar. De ouderbijdrage wordt in twee
termijnen betaald. U ontvangt in oktober en maart een factuur met het verzoek
deze te voldoen. Jongste kleuters, die na 1 april op school komen, betalen het
schoolreisgeld (€ 30,00) en de verzekering (€ 1,25).
JAARLIJKSE ROMMELMARKT – FANCY FAIR
Ieder jaar in mei of juni organiseert onze ouderraad een
rommelmarkt – Fancy Fair. Enkele weken voorafgaand aan deze
activiteit worden er allerlei spullen in school verzameld.
De vrijdagavond, voorafgaand aan de rommelmarkt – fancy fair, worden
aangeboden spullen voor de rommelmarkt, vanuit de plaatselijke bevolking, door

leden van de ouderraad verzameld. Zaterdags gaan om 13.00 uur de hekken open
en stromen de mensen het plein op. Voor de kinderen zijn er allerlei fancy fair
activiteiten op het plein. Omstreeks 15.00 uur wordt het afgesloten. De opbrengst
van de rommelmarkt/fancy fair wordt besteed aan bijvoorbeeld leuke
spelmaterialen op het plein, buitenmateriaal voor de kleuters of andere dingen
waar de kinderen veel plezier aan kunnen beleven.
KINDEROPVANG VILLA VROLIJK
Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar heeft Villa Vrolijk een
kinderopvanglocatie bij OBS de Iemenhof. Achterop het schoolplein staat een
losstaand gebouw met twee verticale kinderopvang groepen. Wij werken hier net
als bij de voorschool met de methode Uk en Puk.
Villa Vrolijk is een kleinschalige, gezellige kinderopvang met vaste pedagogische
medewerksters. Voor meer informatie over kinderopvang kunt u contact opnemen
via onderstaande gegevens.

Kinderopvang Villa Vrolijk
Contactpersonen: Jolande en/of Penny
Telefoon: 06-13720810
E-mail: info@villavrolijk.com
Website: www.villavrolijk.com

spelenderwijs
aan activiteiten van Uk & Puk die de spraak- en taalvaardigheid,
de sociaal- emotionele vaardigheden en de motorische en
zintuiglijke vaardigheden stimuleren. Daarnaast werken wij met
het kind volgsysteem van Uk & Puk, zo ontstaat er een
doorgaande lijn. De pedagogisch medewerkers van de voorschool
hebben regelmatig overleg met de leerkracht van groep 1 en vlak voor dat het
kind vier jaar wordt vindt er een warme overdracht plaats. De voorschool in OBS
De Iemenhof is voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, zij worden in een gezellige
sfeer begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. (opgeven mag
vanaf 1,5 jaar)
Villa Vrolijk is een erkende VVE locatie, hierdoor komen ouders die geen recht
hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen die een verwijzing krijgen van het
consultatiebureau in aanmerking voor subsidie van de gemeente.
Voorschoolgroep :
maandagochtend
08.30 tot 11.45 uur (Lisa en Ilona)
woensdagochtend 08.30 tot 12.00 uur (Lisa en Ilona)
vrijdagochtend
08.30 tot 11.45 uur (Lisa en Ilona)
Alle kinderen mogen 10 uur per week naar de voorschool.
Voor meer informatie over openingstijden, groepen, tarieven of andere vragen
kunt u contact opnemen met Jolande en/of Penny. Telefoon: 06-13720810

BSO MARLON (VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG)
VOORSCHOOL ‘OBS IEMENHOF’
De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over
het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de
basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en
leuke speelomgeving. Gedurende 10 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen in de
week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters.
Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij
nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Dit doen ze onder leiding
van gekwalificeerd personeel die nauw samenwerken met de leerkrachten van de
groepen 1 en 2.
Het jaarprogramma en de activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de
doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool gemakkelijker.
WAT BIEDEN WIJ AAN BIJ DE VOORSCHOOL?
Wij werken met de methode “Uk & Puk”, deze sluit aan op de
methode “Schatkist”. Deze methode wordt als bronnenboek in de
basisschool gebruikt. Samen met de handpop Puk werken wij

In een lokaal in het schoolgebouw is BSO Marlon gevestigd.
BSO Marlon deelt dit lokaal op maandag, woensdag en vrijdag
ochtend met Voorschool ‘OBS De Iemenhof’.
Voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar (groep 1 t/m groep 8) biedt BSO Marlon
opvang in de volgende vormen:
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Vakantie opvang / Extra vrije dagen
De buitenschoolse opvang zorgt voor een vertrouwde ‘thuiskom-plek’ waar altijd
iemand is om gezellig mee te kletsen of om mee te spelen. Daarnaast zijn er veel
leuke en spannende activiteiten te doen. Zo kunnen kinderen knutselen, tekenen,
creatief bezig zijn, buitenspelen en nog veel meer.
Voor- en naschoolse opvang
Bij voorschoolse opvang brengen de ouders de kinderen en BSO Marlon zorgt
ervoor dat de kinderen op tijd in de klas zitten.
Vakantie opvang / Extra vrije dagen
Wij bieden ook vakantieopvang. Hierbij kunt u van tevoren aangeven op welke
dagen u graag opvang wilt afnemen. De kinderen kunnen dan heerlijk spelen en

zich ontspannen. Tijdens de vakanties zorgen wij voor een extra leuk
activiteitenprogramma. Er worden activiteiten georganiseerd rond de locatie van
de buitenschoolse opvang of er worden uitstapjes gemaakt.
Als de kinderen extra vrije dagen hebben, bijvoorbeeld een studiedag, dan zijn wij
ook geopend. We maken er dan een leuke, gezellige dag van met de kinderen.
Eenmalige opvang nodig?
Bent u eenmalig opvang nodig voor uw kind? Ook dan kan uw kind bij ons terecht.
Openingstijden
Wij zijn standaard geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 07:00 t/m 18:00. Maar door onze flexibiliteit is er in overleg veel mogelijk!
Zo is er al vervroegde opvang vanaf 06.30 en verlengde opvang tot 19.00 mogelijk!
Dit moet natuurlijk wel tijdig van te voren aangegeven worden.
Voor verdere informatie over openingstijden, groepen, tarieven of andere vragen
kunt u contact opnemen met:

BSO Marlon
Contactpersoon: Marlon Homan
Telefoon: 06 23 22 15 79
E-mail: info@bsomarlon.nl
Website: www.bsomarlon.nl

BREDE SCHOOL SCHOONEBEEK
Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Op school, maar ook daarbuiten. Dat is de doelstelling van de
Brede School, een samenwerking van scholen met partners
zoals de gemeente, kinderopvang, welzijnswerk,
sportverenigingen en de bibliotheek. Een Brede
School is niet hetzelfde als een school of schoolgebouw. Een Brede school kan
binnen één plek haar activiteiten aanbieden, maar soms ook bijvoorbeeld in een
buurthuis of in een sporthal. Het aanbod van een Brede School is afhankelijk van
wat de wijk of het dorp nodig heeft. Scholen en de betrokken instellingen zorgen
voor de uitvoering van de activiteiten, soms onder-, maar meestal na schooltijd,
ondersteund door sport- en cultuurcoaches. Sinds het schooljaar 2006-2007 zijn
we onderdeel van ‘Brede School Schoonebeek’ In overleg met de andere school,
de peuterspeelzalen en BSO Marlon worden er – voornamelijk – buitenschoolse
brede school activiteiten georganiseerd. De activiteiten worden aangekondigd
door middel van een digitale activiteitenladder. De kinderen kunnen zich voor de
verschillende onderdelen opgeven. Vanuit de gemeente hebben we ondersteuning
in de vorm van een Buurtsportcoach en een Cultuur coördinator.

