
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

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

http://www.obs-iemenhof.nl/
mailto:Locatieleider@obs-iemenhof.nl


PERSONEEL 
 
Clusterdirecteur: Henny van der Berg 
Locatieleider: Klaas Bakker 
  Schooldijk 53 
  7833 GM Nieuw-Amsterdam  
   0591 – 553503 
  Email: locatieleider@obs-iemenhof.nl 
 
Groep 1: Marieke Supheert 
  Hesselterbrink 350 
  7812 EJ Emmen 
   0591 – 346021 
  Email: m.supheert@obs-iemenhof.nl 
  
Groep 2: Henriëtte Been – Wanders 
  Liaslaan 19 
  7761 BA Schoonebeek 
   0524 – 531427 
  Email: h.been@obs-iemenhof.nl 
 
Groep 3: Geesje Dorgelo – Lamberts (ma – di – vrij)   
  De Gasthuislanden 39     
  7761 WD Schoonebeek    
   0524 – 532520 
  Email: ib@obs-iemenhof.nl 
   
Groep 3 Christina Smit – Jolmers (woe – do) 

Narzissenstrasse 5 
49767 Schöninghsdorf 
 0049 -5935704741 
Email: c.smit@obs-iemenhof.nl 
 

Groep 4: Susanne Vos 
  Eemslandweg 98 

7894AE Zwartemeer 
 06 – 40593331 
Email: s.vos@obs-iemenhof.nl 

 

 
Groep 5: Gerto Viel 
  Entingestraat 19 
  7841 AV Sleen 
   0591 – 532856 
  g. viel@obs-iemenhof.nl 
 
Groep 6: Anne Tinge  (ma t/m do)    
  Kraaienveld 17     
  7827 JM Emmen 
   0591 – 634616 
  Email: ict@obs-iemenhof.nl 
 
Groep 6 Christina Smit – Jolmers (vrijdagochtend) 

Narzissenstrasse 5 
49767 Schöninghsdorf 
 0049 -5935704741 
Email: c.smit@obs-iemenhof.nl 

 
Groep 7:  Joke Tulp-Oost,  

Kanaal A NZ 40, 
7881KH Emmercompascuum. 
 0591354114/0615855775 
Email: j.tulp@obs-iemenhof.nl 

 
Groep 7: Angela Baard 
  Druwerbrink 290  

7812 TN Emmen 
 06 – 48694779   
Email:  

 
Groep 8: Jeanine Kuipers 
  Vastenow 80 

7885 AN Nieuw-Dordrecht 
 06 – 30054820  

  Email: j.kuiper@obs-iemenhof.nl 

Intern begeleider: Geesje Dorgelo – Lamberts (woe-do IB taken) 
(Gegevens: zie groep 3) 

mailto:locatieleider@obs-iemenhof.nl
mailto:m.supheert@obs-iemenhof.nl
mailto:h.been@obs-iemenhof.nl
mailto:ib@obs-iemenhof.nl
mailto:c.smit@obs-iemenhof.nl
mailto:s.vos@obs-iemenhof.nl
mailto:viel@obs-iemenhof.nl
mailto:ict@obs-iemenhof.nl
mailto:c.smit@obs-iemenhof.nl
mailto:j.tulp@obs-iemenhof.nl
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Urenberekening per groep en de vakanties en vrije dagen 

Urenberekening groep 1 
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.  
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Urenberekening groep 5 t/m 8 
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 
Vrijdag  08.30 uur tot 11.45 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  10.45 – 11.30 uur (kleine hal) 
Groep 5 10.45 – 11.30 uur 
Groep 6 12.30 – 13.10 uur 
Groep 7 13.10 – 13.45 uur 
Groep 8 13.45 – 14.30 uur 
Groep 3 13.45 – 14.30 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 – 14.30 uur (kleine hal) 
Groep 8 13.45 – 14.30 uur 
Vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie krijgen de groepen 3 t/m 8 op de 
donderdag een ‘natte gymles’ in het zwembad ‘De Slagen’ i.p.v. in de sporthal. 
 

Zwemrooster Donderdag (tussen herfst- en meivakantie) 
11.00 uur groep 5 
11.30 uur groep 6 – 7  
13.00 uur groep 4 
13.30 uur groep 3 
14.00 uur groep 8 
 
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. 
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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 in de WMS zijn vastgelegd. 
De openbare basisscholen van de gemeente Emmen worden vertegenwoordigd in 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  
 
Oudergeleding:     Personeelsgeleding 
 
Marise Maatje (voorzitter)   Henriëtte Been – Wanders  
Uithof 2      Liaslaan 19 
7761 XJ Schoonebeek    7761 BA Schoonebeek 
 06-20737998     0524 – 531427 
Email: marisemaatje@hotmail.com  h.been@obs-iemenhof.nl 
  
Janine Daly-Schepers    Marieke Supheert 
De Beeklanden 40     Hesselterbrink 350 
7761 DM Schoonebeek    7812 EJ Emmen 
 06 – 10548622     0591 – 346021 
Email: j.dalyschepers@gmail.com  m.supheert@obs-iemenhof.nl 
 
Inge Conijn-Lenters    Christina Smit -  Jolmers 
Westerfeld 115     Narzissenstrasse 5 
49824 Emlichheim    49767 Schöninghsdorf 
 06 – 36121310      0049 -5935704741  
Email: ingelenters@hotmail.com  Email: c.smit@obs-iemenhof.nl 
 

VAKANTIEREGELING 
 

 Herfstvakantie  21 t/m 29 oktober 2017 
 Kerstvakantie  22 december 2017 t/m 7 januari 2018 
 Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018 
 Goede vrijdag  30 maart 2018 
 2e Paasdag  2 april 2018 
 Meivakantie   27 april t/m 13 mei 2018 
 2e Pinksterdag  21 mei 2018 
 Zomervakantie  20 juli t/m 2 september 2018 

 
 

mailto:marisemaatje@hotmail.com
mailto:h.been@obs-iemenhof.nl
mailto:j.dalyschepers@gmail.com
mailto:m.supheert@obs-iemenhof.nl
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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 de hal van de school worden alle groepen door de 
goedheiligman en zijn knechten bezocht. De kinderen van groep 1 & 2 zijn dia 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.  
 

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 een afspraak met haar maken.  
 0591 – 680850 of 06 – 20470426  
U kunt via onze intern begeleider ook een afspraak maken met SMW. 
 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
Onze school biedt de ouders de mogelijkheid 
om voor en na schooltijd hun kind(eren) 
onder te brengen. In onze school is BSO 
Marlon gevestigd. Naast de voor en 
naschoolse opvang, bied Bso Marlon ook 

opvang in de schoolvakanties en tijdens vrije dagen, zoals 
bijvoorbeeld studiedagen, Goede Vrijdag, sportdagen etc.  
van school. Tevens is eenmalige opvang ook mogelijk! 
 Voor informatie kunt u Marlon bellen.  06 – 23221579   
Email: info@bsomarlon.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:logopedie@ggddrenthe.nl
mailto:info@bsomarlon.nl
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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  € 10,00 
 Ouderfonds 2e kind  € 7,50 
 Ouderfonds vanaf 3e kind € 2,50 

 

De verzekering, schoolreis, Sinterklaas en schoolzwemmen is een verplichte 
bijdrage en is als volgt opgebouwd: 
 

 Verzekering   € 1,25 
 Sinterklaas groep 1 t/m 5 € 7,50 
 Zwemles   € 33,00 
 Schoolreis groep 1 t/m 7 € 24,50 
 Schoolreis groep 8  € 103,00 

 
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 (€ 23,00) en de verzekering (€ 1,25). 
 

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 7 staat 
vast dat de reis per trein naar Amsterdam gaat. 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. 
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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)   Geert Heegen (penningmeester) 
Beekpunge 11     Duitslandlaan 34  
7761 KA Schoonebeek    7761 HB Schoonebeek   
 06-25184558      0524 – 533085    
Email: ggroener@hotmail.com   Email: geertenada@lijbrandt.nl  
  
Ulli v.d. Vegte (secretaris)   Bert Lammerse (lid) 
Beekpunge 37     Beekpunge 44 
7761 KA Schoonebeek    7761 KB Schoonebeek 
 06 – 15457098     0524 – 534546 
Email: ullischranz@hotmail.com   Email: bert.lammerse@hotmail.com 
 
Ilonca Imming (lid)    Geert Bos (lid) 
Beekpunge 97     Julianalaan 20 
7761 KC Schoonebeek    7761 XV Schoonebeek 
 06 – 23253841    : 06-29031097 
Email: iloncaimming@lijbrandt.nl  Email: g.bos1@kpnmail.nl 
 
Naam: Alina Schrik-Pruim   Freddie Vriesema 
Adres: Waterbies 24     Beekpunge 81 
7761 KJ Schoonebeek    7761KC Schoonebeek 
: 0524-850802/ 0641364152   : 0615621354 
Email: alina_p21@hotmail.com  Email 

freddievriesema@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’. De opbrengsten van de 
activiteiten worden besteed aan bijvoorbeeld leuke spelmaterialen op het plein, 
buitenmateriaal voor de kleuters of andere dingen waar de kinderen veel plezier 
aan kunnen beleven. We zijn als school blij met deze actieve ouderraad! 
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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: 

 2013 540,0 
 2014 538,3 
 2015 536,5 
 2016 536,6 
 2017 543,5  

 
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 1 de 
kinderen een paar keer per jaar getoetst op de vorderingen van de verschillend 
leerstofgebieden. Aan de hand van de uitslagen van die toetsen wordt het 
onderwijsprogramma voor sommige kinderen en groepen kinderen aangepast aan 
de hand van handelingsplannen.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 5 jaren: 
2013:    2014:   2015: 
5% gymnasium  12,5% atheneum 22% gymnasium/atheneum 
21% athenaeum 31% Havo  5% Havo 
32 % Havo  37% Mavo  13% TL/Mavo 
16% TL/Mavo  6% KB   43% KB 
10% KB   6% BB   17% BB 
16% BB 
 
2016:   2017: 
11% VWO  32% VWO 
22% Havo  14% HAVO/VWO 
33% TL   11% HAVO 
28% KB   3,5% MAVO/HAVO 
6% BB   11% MAVO 
   3,5% KB/MAVO  
   18% KB 
   7%   BB 
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Even wennen….. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan de kinderen dit schooljaar de 
vrijdagmiddag voor de kerstvakantie gewoon naar school. Dat geldt ook voor de 
laatste schooldag voor de zomervakantie. Ook dan gaan de kinderen van groep 5 
t/m 8 tot 14.30 uur naar school. Dit is een maatregel welke is genomen door 
afdeling onderwijs van de gemeente Emmen. In ‘ruil voor deze beide middagen’ 
krijgen de kinderen dit schooljaar wel veertien dagen aaneengesloten meivakantie.  
Er mag dus ook 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 drinken met een 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. 
 
Pauzehapje/drankje (groep 3 t/m 8) 
Ook deze kinderen mogen iets te eten, het liefst 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 gaan we ons dit 
jaar sterk maken voor het certificaat ‘Voeding’. We gaan het komend schooljaar 
regelmatig aandacht besteden aan gezonde voeding. Om te beginnen geven we in 
de loop van het schooljaar het ‘Gezonde traktaties’ boekje mee. Het zou erg fijn zijn 
dat 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 nemen we dit jaar deel aan het EU fruit. Dat betekent dat 
onze kinderen in de periode van 13 november 2017 t/m 20 april 2018 gratis fruit 
krijgen aangeboden. In de nieuwsbrief krijgt u nadere informatie. 
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Voorschool ‘de 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 van de basisschool. 
Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande 
lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker. 
 
 
 

Wat bieden wij aan bij de voorschool? 
Wij werken met de methode “Uk & Puk”, deze sluit aan op de 
methode van de school, genaamd “Schatkist”. Samen met de 
handpop Puk werken wij 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 voordat 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 pedagogische 
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. 
 
Groep 1: maandagochtend 08.30 tot 11.45 uur (Tamara en Lisa) 
   woensdagochtend 08.30 tot 12.00 uur (Tamara en Lisa) 
   vrijdagochtend  08.30 tot 11.45 uur (Tamara en Lisa) 
 
Groep 2: maandagmiddag  12.15 tot 14.45 uur (Tamara) 
  dinsdagochtend  08.30 tot 12.15 uur (Tamara) 

  donderdagochtend  08.30 tot 12.15 uur (Tamara) 
 
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:  
 
Kinderopvang Villa Vrolijk  
Contactpersonen: Jolande en/of  Penny     
Telefoon: 06-13720810 
E-mail: info@villavrolijk.com 
Website: www.villavrolijk.com 
 
 
 

 

http://www.villavrolijk.com/
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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 scholen, peuterspeelzalen en BSO’s worden er – voornamelijk – 
buitenschoolse brede school activiteiten georganiseerd. De activiteiten worden 

aangekondigd door middel van een 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.  
 
Jaarlijkse rommelmarkt – Fancy Fair 

Ieder jaar in mei 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 deze actie komt ten goede aan onze school. 

 
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.  
De lessen worden verzorgd door mevr. A. Hofman. 
De kinderen van groep 8 kunnen deelnemen aan de lessen Godsdienst. Ook deze 
lessen worden wekelijks, gedurende 45 minuten, gegeven.  
De lessen worden verzorgd door mevr. G. Katerberg – Louwissen  
 
Gerjanne Katerberg- Louwissen (Godsdienst) 
Baander 25 
7854 SB Aalden 
 0591 – 372576  
gerjannekaterberg@kpnmail.nl 
 
Annalies Hofman (HVO) 
Bladderswijk OZ 59 
Oranjedorp 
 06 – 36515141 
Scholtens.vts@ziggo.nl 
 

 
 
 

mailto:gerjannekaterberg@kpnmail.nl
mailto:Scholtens.vts@ziggo.nl
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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 
Daarnaast heb ben we voor 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. 
 

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 en krijgen de kinderen workshops over 
het thema aangeboden. Een leuk kunstwerk is vaak het eindresultaat! 
 
Creativiteit – Techniek en 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 dit schooljaar te 
starten met een creatieve middag voor de bovenbouw. 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, schildertechnieken of het 
programmeren van een robot. De leerkrachten hebben een carrouselvorm 
afgesproken zodat we er zeker van zijn dat alle kinderen in de bovenbouw de 
genoemde vaardigheden ervaren.  
 
Meertalig onderwijs 
We zijn in het vorig schooljaar 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. Hiermee 
zal ook dit schooljaar een start worden gemaakt in onze school. Tot op heden werd 
Engels alleen in de groepen 6 t/m 8 aangeboden. Dat zal in de nabije toekomst 
veranderen en krijgen alle kinderen dit vak aangeboden.  
 


