
        
 

   
 

 

NIEUWSBRIEF  25 januari 2023  

 

Rapportgesprekken eerder 

De rapportgesprekken halen we naar voren. De gesprekken plannen we op maandag 20 februari en 

dinsdag 21 februari. Het rapport wordt op 15 februari meegegeven. Omdat er met de kinderen van 

groep 8 een gesprek gevoerd gaat worden over o.a. het voortgezet onderwijs gaat de planning voor 

deze groep deze via de leerkracht. Jullie krijgen hierover informatie via de mail. 

Nieuwe datum teamscholing – 9 mei kinderen middag vrij 

In november hebben we een vrije middag voor de kinderen niet door laten gaan omdat degene die 

trainingen voor het schoolteam verzorgde ziek was. Er is nu een nieuwe datum: 9 mei 2023. De 

kinderen zijn op dinsdag 9 mei 's middags om 12.00 uur (allen) vrij.  

Groep 1 en 2 bezochten voorstelling Atlas Theater: De koning bakt 

een huis (ouders die hebben geholpen met vervoer: DANK) 

 

 



        
 

   
 

 

Lopende toetsweken 

Een verzoek: vanaf deze week nemen we drie weken lang de citotoetsen (de M-toetsen) af. Wilt u 

daar waar mogelijk rekening mee houden door geen doktersafspraken of andere afspraken te 

plannen? 

Oud papier  

Vrijdag 17 februari 2023 wordt er weer oud papier verzameld. 

Familie Hulsink, Marc Heijnen, Alexander Westerman, Michel Wubs en René Kruizinga staan op de 

lijst voor deze vrijdag. Graag om 18.00 uur verzamelen bij het gemeentehuis. Bij verhindering zelf 

voor vervanging zorgen en melden bij Bert Lammerse: 06-31761262 

Aanmelden kinderen voor de basisschool 

Als u uw kind wilt aanmelden voor de basisschool dan kunt u contact opnemen met de school voor 

een afspraak via 0524-531231 of via obs-iemenhof@oo-emmen.nl . 

Nieuwsbrief terug naar de woensdag 

Vanaf vandaag, 25 januari 2023, verschijnt de nieuwsbrief op woensdag. In het verleden was dat ook 

de dag dat de nieuwsbrief verscheen. De frequentie blijft vooralsnog eens per twee weken.  

SchouderCom wordt Social Schools 

 

Social Schools heeft SchouderCom overgenomen. We hebben begrepen dat de overgang soepel zal 

gaan verlopen. Binnenkort volgt meer informatie, want de overgang zal niet lang meer op zich laten 

wachten.  

Opbrengst Sponsoractie Sinterklaas 

De Sinterklaas Sponsoractie van afgelopen november heeft voor de school een totaalbedrag 

opgeleverd van € 1.573. Wij willen de kinderen en de ouders erg bedanken voor hun inzet. 
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Ouderhulp gevraagd 

We zoeken ouders voor de schoolkrantgroep, de decoratiegroep en de overblijfgroep. Heeft u vragen 

of wilt u zich opgeven? Meester Patrick (school) of Sandra Meijers (0524-533263) kunnen u helpen. 

Belangrijke data 

23 januari Start M-toetsen (cito) 

17 februari Oud papier wordt gehaald 

9 mei Kinderen middag vrij i.v.m. teamscholing 

23 mei Schoolreis groep 2 t/m 7 

 

Van de voorschool 

Feestje Thijn  

Maandag hebben we het verjaardagsfeestje van Thijn gevierd. Thijn is dinsdag 3 jaar geworden.  

Nog van harte gefeliciteerd! Wij hopen dat je een leuke verjaardag hebt gehad! 

 

 


