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woensdag 19 juni 2019 

VANUIT OBS DE IEMENHOF 
 

DE LAATSTE LOODJES….. 
We kunnen de weken weer aftellen…. Na deze week hebben we nog drie voor de boeg en dan zit het schooljaar er al 
weer op! Voor de duidelijkheid even een aantal zaken op een rij: 

 De komende week worden alle leerlingen besproken door de leerkracht en onze IB-er, juf Geesje. Mocht u 
naar aanleiding van het rapport, dat op donderdag 4 juli meegaat, graag een gesprek met de leerkracht 
willen, dan dient u zelf een afspraak met de betreffende leerkracht te maken. 

 Woensdag 3 juli hebben de leerkrachten van cluster 6 een studiedag. Het is een afsluiting van de cursus 
thematisch werken (Oas2e). De kinderen zijn die dag vrij!! 

 Vrijdag 5 juli staat er een overdrachtsdag op het programma. De leerkrachten bespreken dan uitvoerig alle 
kinderen van hun huidige groep met de leerkracht die de groep in het nieuwe schooljaar krijgt. Denkt u 
eraan dat de kinderen ook die dag vrij zijn??!! 

 Maandag 8 juli willen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 de lokalen een flinke schoonmaakbeurt geven. 
De kinderen krijgen volgende week een briefje mee met een opgavestrookje. We hopen natuurlijk dat er 
veel ouders de handen uit de mouwen willen steken want vele handen maken licht werk! 

 Woensdag 10 juli voeren de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical op in ‘Herberg de Witte Olifant’. De 
kinderen van groep 7 assisteren daarbij. Er gaat volgende week een uitnodiging naar de ouders van de beide 
groepen. Donderdag 11 juli worden de kinderen van groep 7 & 8 om 10.00 uur in school verwacht. Ze gaan 
dan alles van de musical opruimen. 

 Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag. De ochtend staat in het teken van de vossenjacht en het uitzwaaien 
van groep 8. Van 10.15 tot 11.30 uur gaan de kinderen in groepjes op pad om de vossen te vinden.  
Om 11.45 uur zwaaien we de kinderen van groep 8 uit! Daarna begint  voor iedereen de zomervakantie.  

 
FORMATIE VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
Normaal gesproken is rond deze tijd bekend welke leerkracht welke groep krijgt in het nieuwe schooljaar. Het gaat 
dit jaar echter niet zoals we dat graag zien. Het bestuur is druk bezig met het invullen van vacatures en het plaatsen 
van mensen die mobiliteit hebben aangevraagd. Dat geldt ook voor onze school omdat juf Joke heeft aangegeven 
dat ze wel naar een andere school zou willen. Als dat gaat lukken, betekent het voor onze school dat er een vacature 
ontstaat die dan weer opgevuld moet worden. We moeten dus nog even geduld hebben voordat we onze 
formatieplaat kunnen invullen. We zullen u uiteraard z.s.m. berichten als er iets bekend is! 
 

VOSSENJACHT 
De laatste schooldag staat bij ons altijd in het teken van de vossenjacht. Hierbij is de hulp van ouders zeer 
welkom. U zult op korte termijn een verzoek van de leerkracht van uw kind krijgen om te komen helpen 
zodat we er met elkaar weer een gezellige afsluiting van het schooljaar van kunnen maken! We rekenen 
op uw hulp! 

 

ZANDSTROOIWEDSTRIJD 
Gisteren hebben de kinderen van groep 7 deelgenomen aan de jaarlijkse zandstrooiwedstrijd. Onder 
leiding van mevrouw Reiny Oving hebben ze hun best gedaan om er iets moois van te maken. 
Ondanks het feit dat er prachtige kunststukken werden gemaakt vielen ze niet in de prijzen. We 
willen Reiny van harte bedanken voor haar medewerking en begeleiding van de kinderen. 

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 

 

mailto:locatieleider@obs-iemenhof.nl
http://www.obs-iemenhof.nl/


    
 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 
 

 
  

SPORTDAG 
Morgen staat de jaarlijkse sportdag voor de kinderen van groep 5 t/m 8 op het 
programma. De kinderen en hulpouders worden om 08.30 uur verwacht op het 
sportpark SVV’04. Het programma bestaat uit twee onderdelen, te weten het 
onderdeel vaardigheden (denk aan hardlopen, verspringen enz.) en het onderdeel 
spelen (denk aan korfbal, slagbal, lijnbal enz.). De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben ’s morgens het onderdeel 
spelen en ’s middags het onderdeel vaardigheden. Voor de kinderen van de groepen 5 en 6 staat ’s morgens het 
onderdeel vaardigheden en ’s middags het onderdeel spelen op het programma. Tussen de middag (van 12.00-12.30 
uur) eten ze samen bij het doel op het hoofdveld. Uiteraard hangt alles van het weer af! We hopen dat we een 
sportieve, mooie sportdag mogen beleven. De kinderen moeten wel zelf zorgen voor voldoende eten en drinken!! 

 
BOORTORENWANDELTOCHT 
Dit jaar staat de boortorenwandeltocht meteen na de zomervakantie op zaterdag 31 augustus op het programma. 
Dat betekent dat we als school de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Meteen na de zomervakantie – maandag 
26 augustus - krijgen de kinderen een opgavebriefje mee dat uiterlijk woensdag 29 ingeleverd moet worden. Exacte 
tijden en inschrijfbedragen zullen we z.s.m. doorgeven. 

 
GYMLES TERUG IN SCHOONEBEEK – EEN UPDATE 
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken om Gym/turnen 
weer in Schoonebeek te krijgen. Het eerste plan om dit via TVC op te pakken duurde lang en bleek niet echt van de 
grond te komen. Enige tijd geleden zijn daarom de buurtcoaches ingeschakeld en zij zijn erg enthousiast over het 
initiatief! Momenteel zijn zij in contact met de gemeente, DCT en 2 trainers om ervoor te zorgen dat de gymlessen 
na de zomervakantie kunnen starten. We houden jullie op de hoogte! Namens de werkgroep,  
Margriet Weerman. 
 

SCHOOLREIS GROEP 7 
Vandaag zijn de kinderen van groep 7 op reis! Vanmorgen zijn ze om 08.30 uur vertrokken naar Coevorden om 
vandaar met de trein richting Amsterdam te gaan. Ze brengen vandaag een bezoek aan Nemo en maken een 
rondvaart door de grachten van Amsterdam. Als alles volgens de planning verloopt zijn ze vanavond tussen 20.00 en 
20.30 uur weer terug in Coevorden. We wensen de kinderen, leerkrachten en begeleiding een hele fijne, gezellige 
dag! 
 

SCHOOLKAMP GROEP 8 
De leerlingen van groep 8 kunnen terugkijken op een geslaagd schoolkamp! Vorige week woensdagochtend zijn ze 
op de fiets vertrokken richting Grolloo. Na een bezoek aan het klimpark in Grolloo konden ze ’s avonds hun intrek 
nemen in kampeerboerderij ’t Tweehek. ’s Avonds – toen het donker was – hebben ze nog een speurtocht gehad. 
Donderdags was er eerst een ‘shopronde’ in Borger, daarna vermaak in Drouwenerzand, zwemmen in Hunzedal en 
tenslotte een super gezellige bonte avond. De vrijdag stond in het teken van de terugreis. Onderweg naar huis 
hebben ze een ijsje gegeten bij ’t Land van Bartje, werd er Airsoftball gespeeld in Barger Oosterveld en werd er tot 
slot heerlijk gegeten in Erica bij pizza restaurant ‘Italia’. Het restaurant gaf een enorme korting op het eten en daarbij 
gratis drinken. Een vermelding waard hoor! En tegenwoordig hebben ze ook een app waarop besteld kan worden. Ze 
bezorgen ook in Schoonebeek! Met een volle maag en een tevreden gevoel ging het toen richting school. We willen 
juf Gea en haar man Cees van harte bedanken voor hun inzet tijdens dit schoolkamp. Ook de partner van juf Jeanine 
verdient een bedankje voor het vervoer van de tassen en boodschappen, evenals haar vader. Bedankt!! 
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BELANGRIJKE DATA 
19-06: Schoolreis groep 7 
20-06: Sportdag voor de groepen 5 t/m 8: leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij. 
21-06: Juf Geesje en juf Christina vieren hun verjaardag 
27-06: Groepen 5 t/m 8 Duitse les 
28-06: Juf Susanne (groep 4) viert haar verjaardag 
03-07: Studiedag team: alle leerlingen vrij! 
04-07: Rapport mee 
05-07: OUD PAPIER ACTIE (zie overzicht hiernaast) 
05-07: Overdracht dag: alle leerlingen vrij 
08-07: Schoonmaak groep 1 t/m 4 
09-07: Schoolarts aanwezig van 08.30 – 12.00 uur 
10-07: Afscheidsmusical groep 8 
12-07: Laatste schooldag. Aanvang zomervakantie om 12.00 uur 
 

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF 
 

HOERA! IK HEB ER EEN ZUSJE BIJ….. 
Wij willen Mindert, Esther, Daan, Fleur en Sofie van harte feliciteren met de geboorte van hun 
dochtertje en zusje Lize! 
 

STUDIEDAGEN 
Woensdag 3 juli en vrijdag 5 juli is de voorschool gesloten in verband met een studiedag. 
 

Bericht van de Bazuin 
Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van groep 5 t/m 8, 
Het project “Instrument in de Klas” is afgerond, maar er is nog één 
kans om op het instrument te spelen! Want, alle kinderen uit groep 5 
t/m 8 mogen mee doen aan het “Finale Concert”. 
 
Er zijn twee concerten waaruit je kunt kiezen om mee te doen: 
Maandag 24 juni, 19.45—20.30 uur “Blaasinstrument” 
Donderdag 27 juni, 19.15—20.00 uur “Slagwerk” 
 
De instrumenten waarmee je op school hebt geoefend staan voor je klaar, zodat je mee kunt spelen. Heb je op een 
blaasinstrument les gehad, maar kun je alleen op donderdagavond, of andersom. Geen probleem, je bent van harte 
welkom! 
Op beide avonden maak je direct kennis met de muziekvereniging en krijg je uitleg over verschillende instrumenten. 
 
Locatie: ‘t Aole Gemientehoes 
 
Geef uiterlijk 21 juni aan de juf/meester door op welke avond je aanwezig bent! 
Informatie: Gertine Nakken (gertinenakken@hotmail.com) 
 

De volgende ouders staan op de lijst voor onze 
oud papieractie van 5 juli aanstaande: 

F. Vriesema – I. Finke – B. Drenthen – B.J. Hilberts 
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij het 

gemeentehuis 
Bij verhindering voor vervanging zorgen en melden 

bij Bert Lammerse: 06-31761262 

 
 
 

Oproep: De ouderraad is op zoek naar een 
ouder die zitting wil nemen in de 

kascontrolecommissie. 
Opgeven bij Joriek Schepers: 851761 

mailto:gertinenakken@hotmail.com
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