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NIEUWSBRIEF
woensdag 13 maart 2019

VANUIT OBS DE IEMENHOF
STAKING
Vrijdag 15 maart staken we als team. Dat betekent dat de school die dag is gesloten. De kinderen hebben eerder
een schrijven over deze staking meegekregen. Daarin is ook de mogelijkheid aangegeven m.b.t. de BSO op die dag.

UPDATE ENQUÊTE GYMNASTIEK TE SCHOONEBEEK
Voor de kerstvakantie hebben is u gevraagd een enquête in te vullen betreffende interesse in
gymnastiek te Schoonebeek. Vanuit 29 gezinnen blijkt dat er belangstelling is. Dit is een mooi
gegeven, waarop er nu druk overleg gepleegd word met een sportvereniging die hiervoor wel
belangstelling heeft. Zodra er meer duidelijkheid is brengen we u op de hoogte.

HALLO OUDERS
De kinderen van groep 5 willen graag een vis in de klas. Heeft iemand een vissenkom thuis staan
die niet meer gebruikt wordt? Dan zouden wij, de kinderen van groep 5, hem graag willen
hebben. Wilt u zich melden bij meester Bakker? Groetjes van de kinderen van groep 5.

MEEDOE-KLEUTERCONCERT
Met dit nieuwe meedoe-kleuterconcert komen musici van het Noord Nederlands Orkest (NNO) naar de kleuters toe
om ze kennis te laten maken met instrumenten uit het symfonieorkest en met klassieke muziek. Als de musici op hun
instrumenten gaan spelen, hoeven en de kleuters niet stil te zitten. Bij het fantaseren over allemaal verschillende
dieren worden ze ondersteund door een verteller die met de kinderen gaat meebewegen op de muziek. Samen met
de musici worden de kinderen meteen onderdeel van een prachtige voorstelling met muziek van Saint-Saëns!
Voor wie:
Groep 1 en 2
Wanneer:
dinsdag 16 april 2019
Hoe laat:
15.30-16.15 uur
Kosten:
€ 1,00
Waar:
Speelzaal Triantaschool, Balingerbrink 178, Emmen
Door wie:
NNO Noord Nederlands Orkest
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en vanaf de locatie van de activiteit.

BETALING BIJDRAGEN
Uit de financiële administratie blijkt dat velen onder u de bijdragen voor bijvoorbeeld het ouderfonds,
de schoolreis of de verzekering nog niet hebben betaald. Bij deze het vriendelijk, doch dringend
verzoek dit z.s.m. te doen. Er moeten namelijk reserveringen voor de schoolreizen betaald worden.
Heeft u de nota niet meer tot uw beschikking? Laat het even weten aan meester Bakker. Wij zorgen
er dan voor dat u opnieuw de nota ontvangt.

DODE HOEK PROJECT
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 7 & 8 deelgenomen aan het ‘Dode hoek
project’. In het speellokaal was de les door twee medewerkers van Traffic Skills voorbereid.
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Door middel van een quiz, maquette en Rap kregen de kinderen inzicht in het gevaar van de dode hoek. Het was een
swingend, leerzaam en leuk project!

FIETSKEURING
Donderdag 21 maart worden de fietsen van de kinderen groep 7 en 8 gekeurd als voorbereiding op
het praktisch verkeersexamen op donderdag 16 mei. De mensen van Veilig Verkeer Nederland zijn
’s morgens om 08.30 uur aanwezig. Op deze manier heeft u nog ruimschoots de tijd om eventuele
mankementen te verhelpen. Dus, leerlingen groep 7-8: Fiets meenemen op donderdag 21 maart!

TROEP SNOEPERS EN ROMMEL RUIMERS
De workshops ‘Troep snoepers en rommel ruimers’ staan deze week op de agenda voor de groepen 1 t/m 4. De
kinderen hebben eerder het verzoek gekregen om verpakkingsmaterialen mee te nemen naar school voor deze
workshops. Het is min of meer een voorbereiding op onze landelijke opschoon dag die op dinsdag 19 maart zal
plaatsvinden. We gaan dan ’s middags van 13.30 tot 14.15 uur zwerfafval verzamelen in het dorp.

VOORLICHTINGSOCHTEND & OUDERAVOND
Als school vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor social media
en hoe je kinderen daarbij kan begeleiden. Bureau Halt en VNN gaan voor groep
7 en 8 op maandag 18 maart een voorlichtingsochtend in de klassen verzorgen. Hierin zal het
gaan over o.a. what’s app, facebook, Instagram, gamen enz. Sedna en de GGD zullen hierbij aansluiten. Voor ouders
wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd op donderdag 4 april (en dus niet op donderdag 28 maart zoals
eerder vermeld) van 19.30 tot 21.00 uur. De uitnodiging hiervoor zal via school meegegeven worden. We hopen op
een grote opkomst! Want sociale media doe je samen. Met vriendelijke groet,
Richelle (Bureau Halt), Hadewig (VNN), Emma (Sedna), (Sedna), Mirjam (GGD)

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Dinsdag 19 maart is het ‘de landelijke opschoon dag’. Ieder jaar nemen we deel aan dit project
als ‘Supporter van schoon’. Volgende week dinsdag gaan we ’s middags met alle kinderen
zwerfafval verzamelen in het dorp. Van 13.30 tot 14.15 uur proberen we zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen.
Heeft u tijd en zin om uw kind daarbij te helpen? U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom! Vele handen maken licht
en – in dit geval - schoon werk…..

AANVULLING BIJ DE GROEP ‘LUIZENMOEDERS’
Vanuit de groep ‘luizenmoeders’ kwam het verzoek om een oproep te plaatsen voor aanvulling van deze
groep. Extra handen zijn van harte welkom! Heeft u tijd om de eerste woensdag na de vakanties mee te
helpen? Meld u dan aan bij meester Bakker.

OPROEP VANUIT DE OUDERRAAD
De leden van de ouderraad roepen u op om u aan te melden voor de ouderraad i.v.m. het aftreden van Ilonca
Imming per 1 augustus aanstaande. Heeft u belangstelling en wilt u deel uit maken van een fijne groep ouders die
allerlei activiteiten organiseren en begeleiden voor onze kinderen? Aanmelden bij Ullie v.d. Vegte. Tel: 06-15457098
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OPROEP VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Na de zomervakantie ontstaat er bij onze medezeggenschapsraad een vacature i.v.m. het vertrek van Marise Maatje.
Marise is momenteel voorzitster van de onze medezeggenschapsraad. Heeft u belangstelling? Laat het even weten
via meester Bakker.

WIJ TREKKEN AAN DE BEL
Vanmorgen hebben de kinderen van onze school, samen met andere scholen in Nederland,
Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan de bel getrokken. Zo hebben we samen een minuut lang
laten horen dat wij vinden dat alle kinderen in de wereld welkom zijn op school, óók kinderen
met een handicap.

BELANGRIJKE DATA

De volgende ouders staan op de lijst voor onze
oud papieractie van 22 maart 2019 aanstaande:
Erik Hidding - Niels Duursma - Henk Meijers –
Laurens de Wolde
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij het gemeentehuis
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij
Bert Lammerse: 06-31761262

13-03: Actie ‘Wij trekken aan de bel’
13-03: Studiemiddag voor het team
14-03: ‘Troep-snoepers’ in groep 2 en 4
15-03: Landelijke staking: school gesloten
18-03: Vergadering ouderraad – aanvang 20.00 uur
19-03: Landelijke opschoon dag Supporter van schoon
21-03: Groep 7-8 FIETSKEURING. Aanvang 08.30 uur FIETS MEE!!!!
22-03: Oud papier actie
25-03: Vergadering medezeggenschapsraad – aanvang 19.30 uur
26-03: Groep 5 gaat pannenkoeken bakken in de Anloop
27-03: Studiemiddag voor het team
28-03: Ouderavond ‘Mijn kind online’ o.l.v. bureau HALT en VNN (niet vergeten aan te melden!!)
28-03: Groepen 5 t/m 8 programma ‘Ik eet het beter’

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
FEESTJE MAUD
Vanmorgen hebben we het verjaardagsfeestje van Maud gevierd, want Maud is vandaag jarig! Wij
willen Maud van harte feliciteren met haar 3e verjaardag en wensen haar een fijne dag toe!

VRIJDAG 15 MAART
Vrijdag 15 maart zijn er geen lessen in verband met het staken van de leraren. De voorschool is deze dag WEL
geopend!

KIJKOCHTEND WOENSDAG 20 MAART
Woensdag 20 maart hebben wij een kijkochtend voor alle ouders/verzorgers van de kinderen van
de voorschool. De afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met het thema: ‘Reuzen en
kabouters’ van Uk & Puk. Wij willen graag met jullie starten om half 9, het duurt ongeveer een
halfuurtje (tot 9 uur). De planning voor deze ochtend ziet als volgt uit:
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Gezamenlijk starten in de kring
Ouders kunnen op deze manier zien wat wij allemaal doen tijdens de kring.
Daarna is er tijd om een aantal activiteiten te doen samen met uw kind, er is keuze uit:
Werkbladen aan de grote tafel
Themahoek/knutselwerkjes/boekjes bekijken
Activiteit aan de kleine tafel
Spelen met speelgoed

Donderdag 4 april

Aanmelden voor 25 maart: ib@obs-iemenhof.nl

