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woensdag 18 november 2020 

VANUIT OBS DE IEMENHOF  
 

ZWEMMEN 
Naar aanleiding van de persconferentie hebben we het bericht ontvangen dat het 
zwembad weer open gaat. Dat betekent dat de kinderen van groep 3 t/m 8 morgen weer 
zwemles hebben! Denkt u aan het meegeven van de zwemkleding??!! 

 
SCHOEN ZETTEN 
Volgende week woensdag mogen de kinderen van de Voorschool en groep 1 t/m 4 hun schoen zetten 
in school. Wilt u volgende week woensdagmorgen een schoen meegeven voorzien van naam? Er mag 
natuurlijk ook iets lekkers mee voor het paard en een tekening voor de Sint. 
 

TEVREDENHEIDSPEILING SCHOLEN MET SUCCES 
Wij hebben van Scholen met Succes opnieuw een tussenstand ontvangen. Van 62 ouders (53%) 
hebben we doorgekegen dat ze alle vragen hebben beantwoord. Daarnaast hebben acht ouders 
zich aangemeld en de vragen deels beantwoord (7%). Verder is er 1 ouder geweest die zich heeft 

aangemeld, maar nog geen vragen heeft beantwoord. Helaas hebben 45 ouders zich niet aangemeld (39%) en dat 
vinden we bijzonder jammer. U heeft, als het goed is, afgelopen maandag een tweede herinnering ontvangen van 
Scholen met Succes. Deze kan, zoals eerder vermeld, ook in uw spam zijn terecht gekomen. We hopen dat de ouders 
die zich nog niet hebben aangemeld, dit alsnog doen en de vragenlijst invullen. Alvast bedankt! 
 

SCHOOLMELK 
Volgende week kunnen de kinderen tussen de middag yoghurt 
krijgen. Denkt u er aan om even een bakje met een lepel mee te 
geven op  dinsdag en donderdag? Ze moeten dus volgende week wel 
drinken mee voor de middagpauze. 

 
TRAKTATIES BIJ DE VERJAARDAGEN   

Het valt ons op dat de laatste weken de verjaardag traktaties steeds uitgebreider worden. 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van de maatregelen van Corona. Immers, een kinderfeestje is bijna 
onmogelijk nog uit te voeren, dan maar iets extra’s. Toch willen we graag meegeven dat het niet 
voor iedereen is weggelegd om een uitgebreide traktatie te bekostigen. De kans dat juist de 
kinderen, die hiermee te maken hebben, zich niet happy voelen tijdens het trakteren is dan wel 

aanwezig! Daarom van onze kant het verzoek om de traktaties zo ‘normaal’ mogelijk te houden. Uiteraard zijn de 
maatregelen (verpakte traktatie) nog wel van kracht.  

 
SPONSORACTIE OUDERRAAD  
Ondanks het Coronavirus is onze Sinterklaas sponsoractie toch nog een groot succes geworden! Om u een indruk te 
geven van wat er is verkocht bij deze het volgende overzicht: 
Pepernoten: 356     Gevulde speculaas: 346     Speculaaspoppen: 159     Speculaasbrok: 190 
Luxe koektrommel: 446     Molenspeculaas: 212     Totaalpakket: 210 

o.b.s. De Iemenhof 
Spanjaardspad 86 

Postbus 30 
7760 AA Schoonebeek 
Tel. nr.: 0524-531231 

Email: locatieleider@obs-iemenhof.nl 
www.obs-iemenhof.nl 

 

Week 47: 23 – 27 november 

Yoghurt 
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Bakkerij Lunenborg levert aan het eind van deze week de bestelling af. Volgende week kunnen de kinderen op pad 
om alle lekkernijen te bezorgen! We willen langs deze weg iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit succes! 
 

VROEGTIJDIG OPGEVEN JONGERE BROERTJES OF ZUSJES 
Om een goede prognose te kunnen maken is het fijn wanneer u jongere broertjes of zusjes vanaf 
2,5 jaar alvast aanmeldt bij ons. Een afspraak is snel gemaakt en zo krijgen wij een goed beeld voor 
de komende jaren. 
 

TUSSENRAPPORT 
Volgende week woensdag gaan de tussenrapporten mee naar huis. Als u naar aanleiding van het rapport 
behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht(en), kunt u dat aangeven bij de betreffende 
leerkracht(en). U krijgt dan een dag en tijdstip waarop het gesprek kan plaatsvinden. Als de leerkracht 
behoefte heeft aan een gesprek, dan zult u worden uitgenodigd door de leerkracht. 
 

VOORLEESWEDSTRIJD 
Aanstaande vrijdag staat de jaarlijkse Voorleeswedstrijd op het programma. Er mogen i.v.m. de Corona 
crisis geen ouders bij aanwezig zijn. We wensen de kinderen van groep 7 en 8 heel veel succes! 
Volgende week zullen we de ‘Voorleeskampioen van De Iemenhof’ bekend maken. 
 

BELANGRIJKE DATA  
20-11: Voorleeswedstrijd obs De Iemenhof 
25-11: Tussenrapport mee 
26-11: Vergadering GMR 
02-12: Sinterklaasfeest 
09-12: Vergadering Brede School Schoonebeek 
11-12: Oud papieractie 
17-12: Kerstviering 
18-12: 12.00 uur aanvang Kerstvakantie 
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WELKOM SINTERKLAAS 

Deze week zijn wij begonnen met het knutselen voor thema Sinterklaas.  

 

 
 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 11 december aanstaande: 
G. Rotmensen – A.E. van Aken – R. Kruizinga 

J.B.J. Lubbers – L. 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 
 

 
 
 

Woensdag  

25 november 

Kinderen van de Voorschool 

en groep 1 t/m 4 schoen zetten! 


