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woensdag 14 november 2018 

VANUIT OBS DE IEMENHOF 
 

 

VOLLEYBAL 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben vandaag de laatste volleybaltraining in de sporthal gehad. Dit ter 
voorbereiding op het volleybaltoernooi op woensdag 21 november. Het toernooi begint om 13.30 uur en de finale 
wordt om 15.30 uur gespeeld.  
 

BEZOEK AAN DE DORPSKERK 
De kinderen van groep 7 en 8 gaan de komende weken een bezoek brengen aan de Dorpskerk van Schoonebeek. Na 
een kennismakingsgesprek met de predikant – dhr. Jan Hermes – werd er door onze leerkracht Godsdienst een 
afspraak met hem gemaakt. Daaruit kwam het voorstel om de kinderen van zowel groep 7 als 8 een 
ontdekkingstocht door de Dorpskerk aan te bieden. Aanstaande vrijdag gaan de kinderen van groep 8 en een week 
later zijn de kinderen van groep 7 aan de  beurt. We wensen ze een goede ontdekkingstocht! 
 

SINT MAARTEN - SINTERKLAAS 
Vorige week vrijdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar d’ Olde Beke 
geweest om daar de bewoners te laten genieten van een aantal mooie Sint 
Maarten liedjes. Het was weer een geslaagd bezoek en er werd gul getrakteerd! 

Nu gaan we richting het volgende feest: de landelijke intocht van Sinterklaas. Aanstaande 
zaterdag zet de goedheiligman voet aan wal in Zaanstad. Om 14.30 uur komt de Sint per boot 
aan in Nieuw – Amsterdam. Het feest begint daar om 14.00 uur op het marktplein. Ook daar bent u van harte 
welkom. 
 

LOOTJES TREKKEN 
De kinderen van groep 6 t/m 8 trekken morgen de lootjes voor de Sinterklaasviering. We doen daarbij 
ook een beroep op u als ouder van de deze groep kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen voor  
€ 7,50 gaan kopen voor het kind dat ze hebben geloot. Daarnaast moet er een leuke surprise worden 
gemaakt en moet er ook een gedicht worden geschreven. Vaak kunnen de kinderen daar heel goed een 
helpende hand van hun ouders bij gebruiken. Helpt u mee om het Sinterklaasfeest ook voor deze 

leeftijdsgroep geslaagd te maken? Alvast bedankt. 
De surprises kunnen maandag 3 december worden meegegeven naar school. Dinsdag 4 december MOETEN de 
surprises worden ingeleverd en natuurlijk ‘onzichtbaar’ voor de andere kinderen (een grijze vuilniszak is een prima 
‘vermomming’). Tip: Cadeaushop Schepers in Erica geeft 10% korting! 
 

VOORLEESWEDSTRIJD 
Vrijdag 30 november aanstaande staat de voorleeswedstrijd weer op het programma. We beginnen om 08.30 uur en 
u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Een deskundige jury, bestaande uit juf Gea, meester Tinge en 
meester Arling, zal na de pauze de uitslag bekend maken en de voorleeskampioen aanwijzen. 
 

FIETS VEILIG 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben gisteren deelgenomen aan de workshop ‘Fiets Veilig’. Medewerkers van 
Verkeersschool Nijland hebben deze workshop verzorgd. Na een half uur theorie mochten de kinderen allemaal in 
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een simulator ervaren hoe de automobilist fietsers in beeld krijgt. Het was een bijzondere ervaring voor de kinderen 
en ze hebben er ontzettend veel van geleerd!  
 

VOOR DE KALENDER….. 
Het duurt nog wel even, maar op verzoek van de ouderraad toch maar alvast 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 verzorgd. U bent dan om 11.30 uur van harte welkom in school om  
mee te genieten van hetgeen de kinderen gaan brengen! 
 

‘PLEINONTWIKKELINGEN’ 
Het mag u zo langzamerhand bekend zijn dat we met een proef bezig zijn wat betreft het gebruik van de pleinen 
tijdens de pauzes. De splitsing van de groepen (grote- en kleuterplein) bevalt prima. Er gebeuren bijna geen 
ongelukjes meer en de kinderen hebben veel meer ruimte. Een nieuw fenomeen was echter dat tijdens de pauzes 
veel kinderen naar binnen gingen om in de toiletruimtes een vergadering te beleggen en diverse vernielingen te 
plegen. We hebben de kinderen heel duidelijk verteld dat ze tussen 10.00 en 10.20 uur en tussen 12.00 en 12.25 uur 
NIET meer naar binnen kunnen om gebruik te maken van het toilet. De deur gaat in de pauze namelijk op slot. De 
kinderen die om medische redenen vaker naar het toilet gaan krijgen uiteraard vrije doorgang. We hebben nu een 
aantal dagen proef gedraaid en………..  er is niet één kind geweest om te vragen of hij/zij naar binnen mocht…… 
  

BELANGRIJKE DATA  
15-11: Duitse les voor de groepen 5 t/m 8 
17-11: Landelijk intocht Sinterklaas 
19-11: Vergadering OR en MR 
21-11: Volleybaltoernooi 
24-11: Sinterklaasintocht in Schoonebeek om 17.00 uur met lichtjesparade en vliegerpresentatie 
29-11: Duitse les voor de groepen 1 t/m 4 
30-11: Opening Voorschool OBS Iemenhof 
05-12: Sinterklaasfeest 
05-12: Tussenrapport mee 
07-12: Oud papier actie 
10-12: Contactavond 
11-12: Contactavond 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

AFSCHEID YENTHE 
Aanstaande vrijdag 16 november is Yenthe voor het laatst bij ons op de voorschool, deze dag is ook haar verjaardag! 
Yenthe wordt 4 jaar en gaat vanaf maandag naar de basisschool! Wij wensen Yenthe heel erg veel plezier en succes 
op de basisschool! 

THEMA’S 
Dit is de laatste week dat wij werken aan het thema ‘Herfst’.  
Vanaf volgende week gaan wij bezig met Sinterklaas. 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 7 december aanstaande: 
L.J. Daly – H. Buter – R. Post – W.H.R. Fietje 

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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Namens de stichting Kinderpostzegels 

worden de kinderen van groep 7 en 8 van 

harte bedankt voor de gigantische 

opbrengst voor deze stichting: € 4400,=  
 


