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woensdag 1 juli 2020 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

BEDANKT 
We willen de ouders van de kinderen van groep acht bedanken voor het vertrouwen dat ze in onze 
school hebben gesteld! Ook willen we ze bedanken voor de prettige samenwerking. We wensen ze, 
samen met hun kind(eren), heel veel succes in het voortgezet onderwijs op de weg naar de 
volwassenheid. Dat ze met veel plezier en succes hun opleidingen in de toekomst mogen voltooien! 
Verder willen we u (alle ouders van onze school) bedanken voor het afgelopen jaar en de prettige 

samenwerking.  Het Coronavirus heeft heel veel gevraagd van u, de leerkrachten en de kinderen en zorgt er nog 
steeds voor dat het allemaal onwezenlijk voelt.  De afgelopen vier maanden waren heel bijzonder en onwerkelijk. 
Bedankt voor uw begrip en inzet. We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 
 

LAATSTE SCHOOLDAG 
Aanstaande vrijdag staat in het teken van gezellig met elkaar het schooljaar afsluiten en het 
uitzwaaien van groep acht. Alle kinderen – ook de kinderen van groep 1 – mogen deze ochtend 
verkleed naar school komen en er hoeft geen eten of drinken mee. Daar wordt voor gezorgd! 
Juf Marieke wil wel heel graag weten wie er van groep 1 die ochtend komen. Geeft u het even 
door aan haar? Om 11.45 uur zwaaien we de kinderen van groep acht uit! We zetten op het plein een gedeelte af 
waar de ouders mogen staan om het uitzwaaien vanaf 11.45 uur bij te kunnen wonen. Na het uitzwaaien gaan de 
kinderen nog even naar binnen om hun spulletjes te halen. Het is handig om morgen (donderdag) een grote plastic 
tas mee te geven voor alle spulletjes die meegaan naar huis. Om twaalf uur begint voor iedereen de zomervakantie. 
 

AFSCHEID 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Voor mij is de tijd gekomen om de deur van o.b.s.  
de Iemenhof te sluiten. Ik wil iedereen bedanken voor de prettige gesprekken, de plezierige samenwerking en de 
fijne momenten. Het allerbeste toegewenst. 
Gerto Viel  

 
VERKEERSEXAMEN GROEP 7 
Het heeft i.v.m. de afwezigheid van een aantal leerlingen even geduurd voordat we alle 
leerlingen kunnen feliciteren met het behalen van het diploma voor het theoretisch 
examen van Veilig Verkeer Nederland. Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

BESTELLINGEN KUNSTWEKEN 
De bestellingen zijn binnen. Morgen krijgen de kinderen hun bestellingen mee naar huis en 
kunnen ze de producten gaan uitdelen. Een leuke afsluiting van een mooi project! 
 

SNAPPET 
Vanmorgen heeft het team een voorlichtingsbijeenkomst gehad over Snappet. Na de 
vakantie krijgen we een teamtraining en kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 alle 
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verwerkingen op het gebied van rekenen, taal en spelling digitaal gaan maken. Er worden in de vakantie 100 
chromebooks geleverd zodat iedere leerling een eigen chromebook krijgt. Deze belangrijke stap is ons van bovenaf 
opgelegd naar aanleiding van onze ervaringen tijdens de Coronacrisis. Snappet kan namelijk ook moeiteloos worden 
ingezet als hulplmiddel bij het thuisonderwijs. We zullen u na de vakantie op de hoogte houden van de ervaringen en 
ontwikkelingen! 

 
START NIEUW SCHOOLJAAR 

Maandag 17 augustus beginnen we aan het nieuwe schooljaar. We kunnen op dit moment nog 
zeggen hoe het dan allemaal zal verlopen i.v.m. de Corona maatregelen. We laten het in de vakantie 
maar op ons afkomen. U ontvangt de laatste woensdag van de zomervakantie een nieuwsbrief 
waarin we u op de hoogte zullen brengen van de maatregelen en afspraken die ons op dat moment 
worden opgelegd. Houdt u de mail dan even in de gaten? 

 

DRINGENDE OPROEP 
We zitten dringend verlegen om overblijfouders. Na de zomervakantie zijn er nog slechts vier 
overblijfouders en die kunnen het niet aan om de hele week de overblijf te regelen. We verwachten 
van de overblijfouder dat die aanwezig is van 11.55 tot 12.30 uur. Er staat een vergoeding tegenover 
van € 4,50 per keer. Heeft u tijd en zin om dit team te komen versterken? Graag z.s.m. doorgeven aan 
meester Bakker. 

 

ZOMERWEEK 
De coronacrisis heeft grote impact op ons allemaal, maar op de kinderen in het bijzonder. De afgelopen maanden 
zijn er veel brede school activiteiten niet doorgegaan en ook zullen veel kinderen de vakantie in eigen land of 
gewoon thuis doorbrengen. Wij, cultuurcoaches van de gemeente Emmen, vinden het belangrijk dat kinderen in de 
gemeente Emmen juist nu de gelegenheid hebben om dichtbij huis een veelzijdige vakantie te beleven. 
Daarom hebben we het plan opgevat voor een zomerweek in de laatste week van de zomervakantie (10-14 
augustus) met als thema ‘Het Wilde Westen in het Noorden’. De kinderen zullen een week lang met behulp van 
verschillende disciplines (sport, muziek, beeldende activiteiten, theater) bezig zijn met dit thema en op vrijdag 14 
augustus een spetterende voorstelling verzorgen voor (groot) ouders/verzorgers.  Uiteraard geldt zowel voor de 
activiteiten gedurende de week als de voorstelling dat we ons houden aan alle geldende coronavoorschriften. 
De zomerweek vindt plaats op locatie in Nieuw Schoonebeek. Aan de week werken vakdocenten in diverse 
disciplines en buurtsportcoaches mee. Er kunnen maximaal 64 kinderen (2 groepen van 32) meedoen uit groep 5 t/m 
8 (8-12 jaar). Kinderen uit de hele gemeente, dus van alle (brede) scholen, kunnen deelnemen. We vragen van de 
deelnemers een eigen bijdrage van 15 euro. Daarvoor doen de deelnemers naar keuze mee op maandag, woensdag 
en vrijdag, of op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 

BELANGRIJKE DATA  
03-07: Laatste schooldag 
17-08: Eerste schooldag na de zomervakantie 
 
 
 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 21 augustus aanstaande: 

J.E.P. Snel – J. Tapper – E. Hidding – D.J. Krijger  
J.A.M. Schonewille – M. Hein – N. Duursma  

We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij  
het gemeentehuis 

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

 

 
 
 

Fijne vakantie!  
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 VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 
LAATSTE SCHOOLDAG 
Morgen, donderdag 2 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Deze ochtend staat in het teken van 
spelletjes, wij gaan een spelletjesochtend houden! Denk hierbij aan: blik gooien, estafette, voorwerpen voelen en 
een bal spelletje. We hopen op een leuke, maar vooral een gezellige ochtend! 

 
FIJNE VAKANTIE 
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe! 
 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0  
 
 
 

DE VAKANTIEBIEB 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 

luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook 

als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. In de app staan e-books zoals SuperDolfje van 

Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de 

app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John 

Flanagan. 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. 

Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 

JEUGDBIBLIOTHEEK.NL 

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer 

e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op 

jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 
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