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woensdag 12 december 2018 

VANUIT OBS DE IEMENHOF 
 

OP NAAR KERST…. 
We gaan op weg naar het kerstfeest. De lokalen en gangen zijn sfeervol versierd en overal zie je 
knutselwerkjes over kerst tevoorschijn komen. Volgende week donderdag vieren we het Kerstfeest 
in de vorm van een kerstbuffet. U heeft vanaf maandag kunnen intekenen op de lijsten die bij de 
klassen hangen.  
 
 

UITWISSELING MET ‘DER GRUNDSCHULE’ IN EMLICHHEIM 
Vanmorgen zijn de kinderen van groep 5 en 6 ‘op visite’ geweest bij de kinderen 
van der Grundschule in Emlichheim. Het was weer een gezellige, leerzame 
uitwisseling. We willen de ouders die hebben meegereden van harte bedanken 
voor hun inzet! 
 

VERKEERSCHAOS 
We zien dat er door de renovatiewerkzaamheden van het centrum ’s morgens en ’s middags 
een verkeerschaos ontstaat  bij het brengen en halen van de kinderen. We willen u vriendelijk 
doch dringend vragen om mee te werken en te voorkomen dat er ongelukken gaan gebeuren. 
U kunt uw auto ook achter de winkels parkeren. Het is dan slechts vijftig meter lopen naar 
school. Alvast bedankt voor uw medewerking. Daarnaast zien we bij het uitgaan van school dat 

er (voor het lokaal van groep 8) weinig ruimte overblijft voor de kinderen om op een fatsoenlijke manier naar de 
oversteekplek te kunnen lopen. Voor de leerkracht die op dat moment het oversteken begeleidt is het ook 
onoverzichtelijk en meer dan eens zien we ‘plotseling’ kinderen (met ouders) de weg oversteken of op gaan. Bij deze 
dus het verzoek aan u om de kinderen de ruimte te geven bij het verlaten van het plein richting de oversteekplek bij 
groep 8.  
 

TIEN MINUTEN GESPREKKEN 
Deze week staan de tien minuten gesprekken op de agenda. Iedereen heeft daarvoor 
een uitnodiging ontvangen met daarbij het verzoek tijdig aan te geven als de 
aangegeven dag en/of tijd niet uitkomt. Helaas moeten we vaststellen dat niet iedereen 
zich hier aan houdt. Ouders die zonder afzegging niet komen opdagen of die op het 
allerlaatste moment kenbaar maken niet te kunnen komen. Dat is erg vervelend voor de 
leerkrachten en betekent vaak een extra tijdsinvestering. Het is altijd weer een hele klus 
om de planning rond te krijgen zodat ouders met meer dan één kind op school hun 
gesprekken in één avond kunnen afwerken. Nogmaals het verzoek om bij de volgende 
tien minuten gesprekken tijdig en duidelijk aan te geven als tijdstip en/of de dag veranderd moeten worden. 
 

OPROEP OVERBLIJFOUDER 
De groep overblijfouders kan uitbreiding voor de donderdagmiddag gebruiken. Heeft u zin en tijd om de kinderen op 
te vangen tussen 12.00 en 12.30? Geef het dan even door aan meester Bakker. 
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SCHAATSEN 
De kinderen van groep 8 zijn gistermiddag naar Emmen on Ice 
geweest en hebben daar een uur heerlijk kunnen schaatsen. Ieder 
jaar krijgen we hiervoor een uitnodiging en moeten we afwachten 
of we worden uitgeloot. Dit jaar was het weer raak en konden ze 
genieten van een prachtige ijsbaan in het centrum van Emmen. We 
willen alle ouders die voor vervoer gezorgd hebben van harte 
bedanken voor hun inzet! 
 
 

VOOR DE KALENDER….. 
Op verzoek van de ouderraad de volgende mededeling: Op dinsdag 18 december gaan we in de 
groepen 1 t/m 4 kerstbakjes maken! Houdt u deze ochtend vrij? 
Verder het verzoek van juf Marieke om alvast aan te kondigen dat groep 1 op woensdag 30 
januari 2019 een voorstelling voor de ouders verzorgt. U bent dan om 11.30 uur van harte 
welkom in school om  mee te genieten van hetgeen de kinderen gaan brengen! 
 

BELANGRIJKE DATA 
12-12: Luizencontrole 
13-12: Contactavond 
13-12: Duitse les (gr. 5-8) 
20-12: Kerstviering 
22-12: Eerste dag van de kerstvakantie 
07-01: Weer naar school 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

THEMA KERST 
Afgelopen maandag zijn wij begonnen met het thema: ‘Kerst’! De komende 2 
weken besteden wij aandacht aan dit thema. 

 
KERSTBAKJES MAKEN 

 
Woensdag 19 december mogen alle kinderen 
een kerstbakje maken, samen met hun mama of papa, oma of opa! Wij willen jullie 
vragen om zelf alle materialen hiervoor mee te nemen, zoals: bakje, oase, kaarsen, 
kerstballen. Wij zorgen voor de koffie/thee en iets lekkers! Tijd: 08.45 uur – 09.30 
uur. 

 
ANLOOP 
Vanmorgen hebben we een bezoekje gebracht aan ‘de Anloop’, de kinderen en de bewoners vonden het weer erg 
gezellig! 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 11 januari 2019 aanstaande: 

R. de Lange – M. Herwich – J.H. Heijnen – F. Conijn 
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij  

het gemeentehuis 
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  

Bert Lammerse: 06-31761262 

 
 
 


