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NIEUWSBRIEF
woensdag 17 februari 2021

VANUIT OBS DE IEMENHOF
VOORJAARSVAKANTIE
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Als de weersvoorspellingen uit komen, kunnen we bijna echt van een
voorjaarsvakantie spreken. Het komende weekend mogen we genieten van prachtig voorjaarsweer met
temperaturen rond 14/15 graden! Een verschil van 25/26 graden vergeleken met vorig weekend. We hopen dat de
kinderen mogen genieten van een zonnige, fijne vakantie door lekker buiten te kunnen zijn. Wij wensen u natuurlijk
ook alle goeds voor volgende week met de kinderen thuis. Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie en
misschien horen we dan wel goed nieuws m.b.t. de maatregelen. Wij houden u op de hoogte! Ook in de vakantie.
Blijf dus uw mail, groeps-app en Klasbord in de gaten houden.

OUD PAPIERACTIE GAAT WEL DOOR
In verband met de verbeterde weersomstandigheden gaat de oud papieractie van
aanstaande, vrijdag 19 februari, WEL door! In de nieuwsbrief van vorige week stond dat de
actie niet doorging vanwege de slechte weersvooruitzichten. Area liet gisteren echter weten
dat de actie aanstaande vrijdag gewoon door kan gaan. Zegt het alstublieft voort, zodat de mensen hun
verzamelde papier aan de kant van de straat zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

RAPPORT MEE
In de tweede week na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen op woensdag (10
maart) hun eerste rapport mee naar huis. De week erna vinden de tien minuten
gesprekken plaats. We weten nog niet op welke manier dat zal gebeuren…… Het hangt
helemaal af van de dan geldende Corona maatregelen. We houden u op de hoogte!
Het rapport ziet er anders uit dan u gewend bent. We zijn namelijk bezig met een nieuw rapport voor onze
school. Daarbij worden we ondersteund door een extern bedrijf genaamd Rovict. Als we in samenwerking met dit
bedrijf ons nieuwe rapport hebben ingevuld zoals wij dat graag zien, kunnen de leerkrachten op een simpele manier
de scores per kind vanuit het administratieprogramma in het rapport plaatsen en dat scheelt heel veel tijd.

DE AANHOUDER WINT…….
Het heeft drie avonden en ochtenden (vanaf 05.00 uur) gekost, maar toen was het
vrijdagochtend dan ook eindelijk zover…. Onze eigen ijsbaan kon open voor de
kinderen van groep 3 en 4. Een fantastische ervaring voor de kinderen en een beloning
voor diegenen die hun avonden en ochtenden hadden opgeofferd om het zover voor
elkaar te krijgen. Vrijdagmiddag mochten de kinderen van groep 5 t/m 8 schaatsen op
de grote ijsbaan op uitnodiging van ijsvereniging ‘Het Kerffien’. Dat was ook volop
genieten hoor! Helaas zit de winter er al weer op en moeten we ons maar gaan
instellen op het voorjaar en dat kan ook best genieten zijn!

MIDDEN TOETSEN CITO
We hebben de opdracht van ons bestuur om in de tweede helft van maart de middentoetsen van Cito af te nemen in
de groepen 3 t/m 7. In deze groepen worden sowieso de DMT toetsen en middentoetsen rekenen afgenomen en in
de groepen 5 t/m 7 daarnaast ook nog de middentoets begrijpend lezen.
Eindtoets: groep 8 maakt geen middentoetsen, wel de cito-eindtoets!

NIEUWSBRIEF
BELANGRIJKE DATA
19-02: Oud papieractie
22-02: Voorjaarsvakantie
23-02: Persconferentie
01-03: Weer naar school
01-03: Vergadering medezeggenschapsraad
03-03: Vergadering Brede School Schoonebeek
10-03: Rapport mee

De volgende ouders staan op de lijst voor onze
oud papieractie van 19 februari aanstaande:
Erik Jakobs – Arjan Beugelink – M. Benne
Frank Mol – R. Hoogeveen
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij
het gemeentehuis
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden bij
Bert Lammerse: 06-31761262

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
FEESTJE MILAN
Donderdag vieren we het verjaardagsfeestje van Milan. Milan wordt zaterdag 20 februari 3 jaar!
Alvast van harte gefeliciteerd!!

KNUTSELEN VOOR DE ANLOOP
Deze week gaan wij knutselen voor de opa’s en oma’s in De Anloop.
Helaas is het niet mogelijk door de maatregelen om op bezoek te komen om samen liedjes te zingen,
te tekenen of samen een verhaal te lezen. Daarom maken wij een mooi boek met knutselwerken om
de opa’s en oma’s een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.

VOORJAARSVAKANTIE
Wij wensen iedereen een prettige voorjaarsvakantie!!

Fijne voorjaarsvakantie

