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VANUIT OBS DE IEMENHOF
SCHOOLFOTOGRAAF
Gisteren en vandaag zijn de foto’s weer gemaakt door een fotograaf van Foto Koch schoolfotografie. U zult
binnenkort bericht ontvangen over de aankoop van de foto’s van uw kind(eren).

ACTIE ‘WIE ZAAIT ZAL OOGSTEN’
Aanstaande vrijdag is de laatste dag dat de intekenlijsten (en het geld) kunnen worden ingeleverd. Twee
leden van de ouderraad (Ilonca Imming en Alina Schrik) gaan nu de balans opmaken en de bestelling bij
de leverancier plaatsen. Als de kweekbakjes binnen zijn, krijgen de kinderen hun lijst met daarbij de
bestelde materialen mee en kunnen ze hun klanten blij maken! Natuurlijk zullen we, nadat alles is
afgewerkt, de opbrengst bekend maken.

SUPPORTER VAN SCHOON
Onze school is ‘Supporter van Schoon’. Dat betekent dat we eens per jaar met alle kinderen
deelnemen aan een ‘Zwerfvuil actie’. Volgende week vrijdag – 23 maart – is het weer zover!
Vanaf 10.30 uur gaan we met alle kinderen het dorp in om zwerfvuil te verzamelen. Iedere groep krijgt een wijk
toegewezen om daar de schoonmaakactie uit te voeren. Zo dragen we als school bij aan een schone leefomgeving!
Heeft u zin om mee te helpen? Dat kan! Vooral in de onderbouw (Voorschool t/m groep 5) kunnen we ouders
gebruiken om een groepje kinderen te begeleiden. Natuurlijk bent u ook van harte welkom in de groepen van de
bovenbouw! Hoe meer zielen…. hoe meer vreugde!

DOEKOE ACTIE
Van maandag 19 maart tot en met zondag 22 april kunnen klanten bij Coop weer meesparen voor
gratis sport- en spelmaterialen voor onze school. Tijdens de actieperiode ontvangen de klanten
namelijk Doekoe munten bij aankoop van geselecteerde actieproducten. Spaart u ook mee voor
onze school? We kunnen de sport- en spelmaterialen goed gebruiken. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

‘WIJ TREKKEN AAN DE BEL’
Vorig jaar hebben we als school ook deelgenomen aan deze actie. Volgende week woensdag – 21 maart – trekken
meer dan 100.000 kinderen in Nederland één minuut lang aan de bel. Dat betekent dat wij om 08.30 uur op het
grote plein met alle kinderen die ene minuut zoveel mogelijk lawaai gaan maken om de aandacht te trekken van de
Nederlandse regering en overheden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in actie te komen, want ieder kind heeft
recht op onderwijs, ook kinderen met een handicap! We hebben vandaag een folder meegegeven aan het oudste
kind van het gezin. U bent volgende week woensdag van harte welkom om deze actie bij te wonen.

SCHARRELKIDS IVN EMMEN
Vanaf 2018 kosten onze activiteiten € 3,00. Maar als je kiest voor een Scharrelkids jaarlidmaatschap (voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar) van € 15,00, dan ben je verzekerd van deelname aan alle activiteiten. De
Scharrelkidsleden hebben namelijk voorrang bij deelname aan onze activiteiten. Je betaalt voor een heel
jaar, en je hoeft je alleen nog maar van te voren op te geven als je met een activiteit mee wil doen. Als lid
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van Scharrelkids Emmen mag je ook mee doen met eventuele extra activiteiten die alleen voor de leden
georganiseerd worden. Een lidmaatschap is 1 jaar geldig. Als je op 1 april 2018 lid wordt dan loopt dit lidmaatschap
op 1 april 2019 af. Wil je lid worden? Mail dan naar ivn.jeugd.emmen@gmail.com
Hutten bouwen
Zaterdag 17 maart gaan we weer hutten bouwen in het Valtherbos bij Emmen. Van de gesnoeide bomen en takken
uit het bos gaan we samen de mooiste hutten bouwen. Heb jij zin om mee te doen?
Geef je op voor vrijdag 16 maart door te mailen naar: ivn.jeugd.emmen@gmail.com
De activiteit duurt van 13.30 uur tot 16.00 uur voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Locatie: Odoornerweg, Emmen afslag WMD gebouw (zie IVN-vlag), tegenover Reeweg. Parkeren bij ingang WMD
oprit. Kosten: €3,00 euro per kind, voor leden gratis. Ouders zijn ook welkom, vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.
Bekijk ook nog het voordeel van een Scharrelkids lidmaatschap in de bijlage. Groetjes,
Scharrelkidsteam IVN Emmen

CONTACTMIDDAGEN EN -AVONDEN
U heeft deze week weer de mogelijkheid gehad om de vorderingen van uw kind(eren) te bespreken met de
leerkracht. We zijn erg tevreden met de opkomst en de gesprekken zijn op een positieve manier gevoerd. We willen
iedereen die gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging voor deze belangrijke gesprekken van harte bedanken voor
hun aanwezigheid.

MINIMAREGELING GEMEENTE EMMEN
Ouders en leerkrachten willen graag dat hun kinderen en leerlingen kunnen meedoen. Zoals bijvoorbeeld
meegaan met een schoolreisje of aan sport kunnen doen. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat dit lukt.
Daarom is er de Minimaregeling van de gemeente Emmen. Een uitgebreide folder is verkrijgbaar in school.

TECHNIEKMIDDAG IN DE NIEUWE VESTE
De kinderen van groep 7 zijn vorige week vrijdagmiddag naar de Nieuwe Veste geweest voor een
techniekmiddag in het kader van de Bedrijvendagen. Aan het eind van de les kregen ze een
gereedschapskoffer mee en konden ze zaterdag langs diverse bedrijven om hun koffer met gereedschap te vullen.
Het was een bijzonder geslaagde middag voor onze kinderen van groep 7! Een woord van dank aan de ouders die
hebben meegereden is hier op z’n plek! Bedankt!

NATIONALE PANNENKOEKENDAG
De kinderen van groep 5 gaan donderdag 15 maart naar de Anloop om daar in het kader van
de Nationale Pannenkoeken dag, samen met de bewoners, heerlijke pannenkoeken te gaan
bakken! Ze worden daar om 10.30 uur verwacht en blijven – uiteraard – tussen de middag
gezellig pannenkoeken eten met de bewoners.
Belangrijke data:
15-03: Contact avond n.a.v. het 1e rapport
15-03: Nationale pannenkoeken dag
19-03: Start van de DOEKOE actie
19-03: Meester Bakker afwezig (Bapo)
19-03: Vergadering ouderraad
21-03: Actie ‘Wij trekken aan de bel’

De volgende ouders staan op de lijst voor onze
oud papieractie van 6 april aanstaande:
M. Geertsema - M. Maatje - K. Harms – R. Gommers
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij
café Dorgelo
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij
Bert Lammerse: 06-31761262
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Denkt u eraan om het
formulier deze week in te
leveren?
Bij voorbaat dank!!

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen maandag 19 en 26 maart
tijdens hun gym uur in de sporthal een tennisclinic aangeboden
door de tennisleraar van Tennisvereniging LTV Vesna!

