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NIEUWSBRIEF
woensdag 10 april 2019

VANUIT OBS DE IEMENHOF
KONINGSSPELEN 2019
Aanstaande vrijdag vinden de Koningsspelen 2019 plaats. Het ligt in de bedoeling om met de
kinderen naar het dierenparkje (achter ’t Aole Gemientehoes) te gaan en daar een Elfstedentocht te organiseren.
Aan de Elfstedentocht is een sponsoractie verbonden en veel kinderen zullen hun best doen om zoveel mogelijk geld
binnen te halen voor het plein! Denkt u eraan dat morgen de sponsorlijsten moeten worden ingeleverd?! ’s Middags
is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 in het kader van de Koningsspelen in school een circuit van oud Hollandse
spelen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar hulpouders. Heeft u tijd en zin om te helpen? Geef het dan door aan de
leerkracht.

KONINGSONTBIJT
Aanstaande vrijdagmorgen ontbijten alle kinderen in school. Ze krijgen een Koningsontbijt aangeboden en
daarvoor wordt alles door school verzorgd. Voor de kleine pauze moeten de kinderen zelf iets meenemen. De
kinderen van groep 5 t/m 8 moeten voor de middagpauze ook zelf hun lunchpakket meebrengen.

VOORLICHTING NIEUWE SITUATIE EUROPAWEG
Afgelopen vrijdagmorgen was dhr. Jan Huizinga namens Veilig Verkeer Nederland bij ons in school om alle kinderen
uit te leggen hoe ze op de meest veilige manier de Europaweg kunnen oversteken. Dit aanbod is via Dorpsbelangen
bij VVN terecht gekomen. Alle groepen hebben ter plekke uitleg gehad en we hebben het als zeer waardevol
ervaren.

BIJ DE GYMLESSEN
We zien steeds vaker dat kinderen geen gymschoenen bij zich hebben tijdens de gymles. We besteden
als school veel aandacht aan gezond gedrag en willen u daarom ook wijzen op dit feit. Jaren geleden is
dit zelfs ooit verplicht gesteld in verband met de hygiëne. Naast de nodige hygiëne biedt het dragen van
gymschoenen ook de nodige bescherming! We willen u dus vragen om uw kind gymschoenen mee te geven naar
school op de dagen dat er gym is. Voor de meisjes die lang haar hebben is een haarelastiek ook een uitkomst volgens
de leerkrachten. Daarnaast is een washandje ook handig om na de les even op te frissen. Helpt u mee dit ‘gezond
gedrag’ te stimuleren? Alvast bedankt.

SPORTDAG
Als u bereid bent een groep kinderen te begeleiden tijdens de jaarlijkse sportdag, wilt u dan alvast
20 juni vrijhouden? We gaan die dag naar de voetbalvelden bij sporthal de Kampen om daar samen
met de andere scholen weer een sportieve dag te beleven. Nadere informatie volgt.

OUDERAVOND OVER SOCIAL MEDIA
Als school vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor social media en
hoe je kinderen daarbij kan begeleiden. Medewerkers van bureau Halt en VNN
hebben afgelopen donderdag een voorlichtingsavond voor de ouders verzorgd. Het was een
bijzonder interessante avond met verrassende uitkomsten! Naast de leerkrachten hadden 10 ouders de moeite
genomen naar school te komen, een enigszins teleurstellend aantal als je weet dat we over 360 ouders/verzorgers
beschikken……. We willen in ieder geval de ouders die er wel waren, van harte bedanken voor hun komst!

Denkt u eraan dat de sponsorlijsten uiterlijk
morgen - donderdag 11 april - moeten
worden ingeleverd?
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VOORSTELLING GROEP 2
Woensdag 17 april verzorgen de kinderen van groep 2 een voorstelling voor de ouders en opa’en oma’s. Ze
zijn vanaf 11.30 uur van harte welkom in het speellokaal van onze school. Het wordt vast een gezellige
bijeenkomst waarin de kinderen hun artistieke kanten kunnen laten zien. Van harte welkom!!

SCHRIFTELIJK VERKEERSEXAMEN GROEP 7
De kinderen van groep 7 hebben vorige week donderdag het schriftelijk verkeersexamen gemaakt. Vier kinderen
hadden een herkansing nodig om het diploma in ontvangst te mogen nemen. Allen van harte gefeliciteerd!

OPROEP VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Na de zomervakantie ontstaat er bij onze medezeggenschapsraad een vacature i.v.m. het vertrek van Marise Maatje.
Heeft u belangstelling? Laat het even weten via meester Bakker.

OUD PAPIER ACTIE IN MEI
In verband met de meivakantie hebben we twee ophaalmomenten aan elkaar gekoppeld en gaan we
op vrijdag 10 mei het oud papier halen. Er wordt een extra wagen ingezet en daarom hebben we voor
die vrijdag ook extra mensen nodig. Zie het schema in deze nieuwsbrief.

VOETBALTOERNOOI
Vorige week woensdagmiddag hebben we met twee jongensteams en één meisjesteam
deelgenomen aan het jaarlijks voetbaltoernooi in Weiteveen. Het tweede jongensteam is zevende
geworden, het eerst jongensteam is vijfde geworden en de meisjes zijn kampioen geworden! Voor de
meisjes betekent het dat ze verder spelen in de regiofinales. Ze gaan de komende weken o.l.v. de opa
van Pepien van der Kolk en meester Daan flink trainen! We houden u op de hoogte.

DODENHERDENKING 4 MEI
Ook dit jaar vindt er op 4 mei weer een kranslegging ter herdenking van de gevallenen in de 2e Wereldoorlog plaats.
Hier is in de groepen uitgebreid aandacht aan besteed. We zijn als school uitgenodigd aanwezig te zijn bij de
herdenkingsdienst in de Dorpskerk. De dienst begint om 19.00 uur. We verwachten de kinderen van groep 7 en 8 om
18.45 uur bij de kerk. Na de dienst vinden de kransleggingen plaats op de begraafplaatsen. Na de kransleggingen kan
iedereen naar huis. We verwachten dat onze leerlingen van groep 7 en 8 aanwezig zijn!

BELANGRIJKE DATA
12-04: Koningsspelen
15-04: Vergadering ouderraad
16-04: 1e dag Cito Eindtoets groep 8
17-04: Voorstelling voor de ouders van groep 2
18-04: Duitse les in groep 5 t/m 8
18-04: Laatste keer zwemmen
19-04: Goede Vrijdag: iedereen vrij. Start meivakantie t/m 5 mei.
04-05: Dodenherdenking (zie verderop in deze nieuwsbrief)
06-05: Weer naar school
08-05: Luizencontrole
10-05: Bijeenkomst leerlingenraad

De volgende ouders staan op de lijst voor onze
oud papieractie van 10 mei 2019 aanstaande:
B.J. Hilberts – A.H. Hilberts – H.G. Seip –
M. Wegkamp - E. Jakobs – R. Hoogeveen –
M. Meiringh – M. Benne
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij het
gemeentehuis
Bij verhindering voor vervanging zorgen en
melden bij Bert Lammerse: 06-31761262

Denkt u eraan dat de sponsorlijsten uiterlijk
morgen - donderdag 11 april - moeten
worden ingeleverd?
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VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
THEMA PASEN
De komende twee weken werken wij aan het thema ‘Pasen’.

ANLOOP
Vanmorgen zijn er een aantal kinderen mee geweest naar de Anloop. Het was weer een gezellige ochtend. Zowel de
kinderen als de ouderen hebben genoten!

VRIJDAG 12 APRIL KONINGSSPELEN
Aanstaande vrijdag is het zover.. Koningsspelen!
08.30 uur – 09.00 uur
We starten met een gezamenlijk ontbijt. Er wordt een ontbijt geregeld door school. Jullie hoeven zelf geen borden,
bekers, bestek etc. mee te nemen, ook dit wordt geregeld door school.
09.00 uur – 10.00 uur
Activiteit in eigen groep. Fruit eten en drinken.
10.00 uur – 10.30 uur
Samen met de kinderen lopen we naar het parkje achter ‘t Aole Gemientehoes.
10.30 uur – 11.30 uur
Koningsspelen! Er zijn verschillende activiteiten te doen voor de kinderen. De kinderen worden verdeeld in
verschillende groepjes. Lyanne en Merel (stagiaires), Ilona en ik (Lisa) hebben elk een eigen groepje.
Iedereen is van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!
11.30 uur – 11.45 uur
Teruglopen naar school.
11.45 uur
De kinderen zijn vrij.

WOENSDAG 17 APRIL
Woensdag 17 april is de laatste dag voor de meivakantie!

VRIJDAG 19 APRIL
De voorschool is vrijdag 19 april gesloten in verband met goede vrijdag.
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1e Jongensteam 5e

2e Jongensteam 7e

Groep 1 t/m 6: donderdag 23 mei
Groep 7: woensdag 19 juni
Groep 8: 12 t/m 14 juni
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Gisteren mochten de kinderen van groep 3 en 4
weer lammetjes kijken bij de familie Blaauw

