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woensdag 12 februari 2020 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

VOORJAARSVAKANTIE 
We mogen de komende week gaan genieten van een weekje voorjaarsvakantie. We wensen 
iedereen heel veel plezier en hopen de kinderen op maandag 24 februari weer gezond in 
school terug te zien.  

 
AANPASSEN GROEPSGROOTTE GROEP 1 
Na de voorjaarsvakantie stromen er zes leerlingen uit groep 1 door naar groep 2. Dit wordt dan combinatie 1B-2. De 
instroom in groep 1 is namelijk behoorlijk groot en om het aantal leerlingen in die groep beheersbaar te houden 
schuiven we een aantal oudste leerlingen door. Uiteraard is dit met de desbetreffende ouders al gecommuniceerd. 
We wensen de kinderen die doorschuiven naar groep 1B heel veel plezier bij juf Henriëtte. Juf Marieke heeft nu 
groep 1A-aanvangsgroep. 
 

NOODOPROEP BREDE SCHOOL SCHOONEBEEK!! 
Wie komt onze werkgroep versterken? 
Al jaren worden er via de Brede School van Schoonebeek allerlei activiteiten aangeboden. Van schaatsen tot 
vogelhuisjes maken, van dansen tot striptekenen, van yoga tot voorlezen. De sportieve kant van de ladder wordt 
door de buurtsportcoach verzorgd. De andere activiteiten worden door een werkgroep van vrijwilligers verzorgd.  
Waar zijn we naar op zoek?   
De werkgroep bestond uit 7 personen en is inmiddels terug gelopen naar 3 personen en in de zomervakantie stopt 
onze coördinator. We kunnen daardoor niet meer de kwaliteit van ons aanbod bieden die u in Schoonebeek gewend 
was. Daar waren we best trots op :).  
We willen de kinderen graag een gevarieerd aanbod blijven bieden. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons 
ondersteunen in het bedenken van nieuwe ideeën voor activiteiten, verwerken van de opgaves bijv. via Excel en het 
bezoeken van de activiteiten. Al met al is er voor meerdere mensen en verschillende kwaliteiten plaats in onze 
werkgroep.  
We hopen op veel aanmeldingen, want vele handen maken licht werk! De uiterste aanmelddatum is 24 april 2020.  
U kunt zich aanmelden of informatie inwinnen bij Inge Voortman:  i.d.m.effing@gmail.com 
Ook voor tips en of ideeën staan we altijd open. 
 

GROEP 7 EN 8 NAAR HET PROJECT VOMOL 
De leerlingen van groep 7 & 8 zijn gisteren naar loonbedrijf Wolken geweest om onder 
leiding van studenten van het Terra college uit Emmen deel te nemen aan het project 
VOMOL. Het was weer een bijzonder leerzame, maar ook koude activiteit! We hopen 
dat de kinderen gebruik maken van de opgedane kennis.  
In verband met het slechte weer moest er ’s morgens vroeg nog vervoer geregeld 
worden en……. dat is gelukt!!! Ouders: ontzettend bedankt voor jullie inzet!! 
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RAPPORT MEE 
Alle kinderen hebben vandaag het eerste rapport meegekregen met daarbij een uitnodiging voor het tien minuten 
gesprek meteen na de voorjaarsvakantie. Mocht u op de aangegeven tijd verhinderd zijn, neem dan z.s.m. contact 
op met de leerkracht van uw kind(eren). Er kan dan, indien mogelijk, een nieuwe afspraak worden gemaakt.  
 

LIO STAGE JUF NIKKI 
Juf Nikki is inmiddels begonnen met haar LIO stage in groep 4. Deze stage is het laatste 
onderdeel van haar opleiding tot leraar voor het basisonderwijs. Ze loopt stage op maandag, 
dinsdag en woensdag t/m 5 juni. We wensen haar heel veel succes en hopen dat we haar na 
de zomervakantie als leerkracht voor het openbaar onderwijs Emmen mogen verwelkomen. 
 

BEDANKT!! 
Meester Viel bedankt langs deze weg de ouderraad, ouders en kinderen voor de kaarten die hij heeft ontvangen. Het 
doet hem veel goeds!! Bedankt! 
 

BELANGRIJKE DATA  
12-02: Rapport mee! 
12-02: Handbaltoernooi 
14-02: Valentijnsdag 
17-02: Voorjaarsvakantie t/m 23 februari 
24-02: Weer naar school 
24-02: Contactmiddag/avond 
25-02: Contactmiddag/avond 
26-02: Voorleeswedstrijd in de grote bieb in Emmen 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

LAATSTE DAG VOOR DE VOORJAARSVAKANTIE 
Morgen (donderdag 13 februari) is de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie. Wij wensen iedereen een fijne 
vakantie toe! Tot 24 februari! 
 

VRIJDAG 14 FEBRUARI JINKY’S MIKMAK 
Vrijdag 14 februari is er een voorstelling in het gemeentehuis van Jinky. De kinderen van de voorschool zijn hier 
allemaal voor ingeschreven, omdat de voorschool normaal gesproken op vrijdagochtend was. Aangezien de 
vrijdagochtend is verplaatst naar de donderdagochtend gaan wij hier niet naar toe met de kinderen. Maar jullie als 
ouders/verzorgers zijn van harte welkom met jullie kind(eren)! Alle kinderen hebben hier ongeveer 2 weken geleden 
een briefje van meegekregen naar huis. Voor degenen die heen gaan, veel plezier!! 
 
 
 
 
 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 6 maart aanstaande: 

Adis Omeragic - Marc Heijnen – Robert Speijer – 
Richard Vergunst   

We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij  
het gemeentehuis 

Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden 
bij  

Bert Lammerse: 06-31761262 
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