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woensdag 15 september 2021 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

LEESVRETERS 

In de groep 5 en 6 zijn ze gestart met het leesbevorderingsproject ‘Leesvreters’. Het is een project waarin de 
kinderen zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ maken! Ze gaan op een ontsp  annen manier de boeken lezen die bij dit 
project horen. Tijdens het lezen mogen ze zelf een plekje kiezen in het lokaal. Soms is een kussen dan handig en als 
de kinderen dus gebruik willen maken van een kussen, dan mogen ze die meenemen van huis. Het project duurt 
ongeveer 2½ weken en we gaan ervoor om de kinderen op een plezierige manier heel veel leeskilometers te laten 
maken. 
 

VERKEERSSITUATIE VOOR SCHOOL 
We moeten helaas constateren dat sommige ouders wel erg roekeloos omgaan met de veiligheid van de 
verkeerssituatie tijdens het halen en brengen van hun kind(eren). Er wordt op de meest onmogelijke momenten en 
plekken lukraak geparkeerd zonder te letten op andere weggebruikers. Het blijkt dat een parkeerplek, welke het 
dichtst bij het toegangshek ligt, het meest gewild is, zodat de kinderen geen stap extra hoeven te lopen…….  
We zouden deze ouders toch willen vragen om een voorbeeld te nemen aan de ouders die de auto netjes parkeren 
achter de winkels en het kleine stukje even met hun kind naar school lopen. 
 

OPROEP OVERBLIJFOUDERS 
De groep overblijfouders zit dringend om versterking verlegen! Het gaat om de middagpauze van 11.55 tot 12.35 
uur. We willen graag uitbreiding, omdat er een aantal mensen zijn gestopt. U ontvangt € 5,00 vergoeding per pauze. 
Heeft u tijd en zin om één of meerdere dagen bij deze groep te komen? Meld u dan snel aan bij meester Bakker. 
Alvast bedankt!  
 

NIEUWE SAMENSTELLING OUDERRAAD 
De ouderraad heeft vorige week in de nieuwe samenstelling vergaderd! De volgende ouders zitten in de ouderraad: 
Erik Snijders (voorzitter)   Ilona Loves (secretaris)  Rita Stokman (penningmeester)  
Nienke Westerman (penningmeester) Bert Lammerse (lid)   Berny Hilberts (lid) 
Alina Schrik-Pruim (lid)    Anouk Arling (lid)  Freddie Vriesema (vice voorzitter) 
Voor de vakantie hebben ze afscheid genomen van Gonda Groener, Ulli Schranz, Geert bos en Joriek van Aken. Langs 
deze weg willen wij deze mensen ook nog van harte bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.  
Binnenkort zal de ouderraad met mededelingen naar buiten komen m.b.t. de verschillende vrijwillige bijdragen. We 
wensen de ouderraad in de nieuwe samenstelling heel veel succes en vooral veel plezier! 
 

KUNST EN CULTUUR 
Vandaag was Elsbeth van Beilen in groep 4 om de eerste workshop ‘Het kunstkistje’ te verzorgen. Het was voor de 
kinderen een boeiende, leerzame workshop en de resultaten waren prachtig! Aanstaande maandag is groep 3 aan 
de beurt en zal Elsbeth daar de workshop ‘Oma is de beste’ gaan verzorgen. 
 

CULTURELE MOBILITEIT  
In het kader van culturele mobiliteit gaan de kinderen van groep acht op maandag 27 september naar 
kamp Westerbork voor een uitgebreid programma. We wensen ze nu alvast veel plezier! 
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Hallo, 
 

As vrijdag begint ook in Schoonebeek  de Nationale Sportweek  
ZPC Moby Dick organiseert in samenwerking met Brede School Emmen  
een leuke zwemactiviteit  in zwembad de Slagen. 
Alle leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8 kunnen hieraan gratis meedoen. 
Wij organiseren voor de kinderen  een leuke Zwemchallenge, waarin ze kunnen laten 
Zien hoe vaardig ze nog zijn in het afleggen van een  zwemparcours…… 
De resultaten van de Zwemchallenge  geeft een  beeld van de zwemveiligheid van de 
deelnemers; maar ook hoe veilig de deelnemers zich in het water voelen, en hoe het  
staat met de conditie!? 
Wanneer?  
Zaterdag 18 september  en zaterdag  25 september a.s.   
Tijdstip: 10.15 – 11.15 uur 
NB  
Alle deelnemers moeten wel een T-shirt / lange mouwen + een lange broek 
meenemen. 
De deelname aan deze sportieve  Zwemchallenge van Moby Dick is gratis 
Voor meer info kun je contact opnemen met : 
ZPC Moby Dick 
Jan Bartels   06-50201553   of mailen met  janh.bartels@me.com 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
13-09: Deze week omgekeerde 10 minutengesprekken 
15-09: Groep 4 workshop ‘Het Kunstkistje’ 
20-09: Groep 3 workshop ‘Oma is de beste’ 
23-09: Gezondheidsdag voor groep 3 t/m 8 
27-09: Vergadering MR 
30-09: Groep 1 & 2 workshop ‘Een koffer vol’ 
30-09: Meester Bakker afwezig i.v.m. cursus 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

WELKOM JARON 
Deze week begint Jaron voor het eerst bij ons op de voorschool. Wij hopen dat 
je een leuke tijd gaat krijgen en veel vriendjes en vriendinnetjes gaat maken! 
 
 

               

       Aan de leerlingen van groepen 5/6 en 7/8  van de Iemenhof  
 
 

 
 
 

 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 8 oktober aanstaande: 

Florian Zegwaard – Wouter Roosen – Jos Abeling  
Daniel Nemet – A.G.P. Steenbreker 

We verwachten deze ouders om  
18.00 uur bij het gemeentehuis 

Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij  
Bert Lammerse: 06-31761262 

 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdetamboerijn-levwn.nl%2Fwelkom-op-de-site-van-groep-8%2F&psig=AOvVaw04iX154mRbnY2PdL2-WQB5&ust=1631602663655000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCJCm5_Ox-_ICFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdeontdekking-kdv.nl%2Fnfo-halloween-2%2F&psig=AOvVaw1dvCyJfVwvNDsunQj3gGAd&ust=1631602787839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCPjLpq-y-_ICFQAAAAAdAAAAABAE

